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Začátek.
V posledním čísle „Obnovy“ roku 1901

měl úvodní článek náš nadpis „Konec“. Ale
aby se někdo neradoval, že se mn tiché přání
jeho vyplnilo, že je s tím katolictvím a 8 tou
Obnovou konec, proto v novém roce první
svůj článek nazýváme „Začátek“.

A že mi tohle právě zase napadlo? Inu
— stárno. A v atáří prý člověk rád mlaví o
věcech a událostech ze svého mládí. A tak
mně právě napadl z toho mého zlatého mládí
jeden začátek — bez konce. Bylo to tenkráte,
když jsem se očil počátkům latiny — a geo
metrie (měřictví) ve tři čtvrtě na jedenáct, an
pan professor G... zopakovav a vyzkonšev
předešlou přednáškou, začal přednášeti novou
nám nauka: vom rechten Wiokel. Těm čte
nářům, kteří, ač rakouskými občany jsou,
přece zatvrzele státní řeči a tírn mému bil
duoku (vzdělání) odporají. musím vyložiti, co
to je ten Winkel — vinkl. Když se gymuasia
naše začala počešťovati, byla s tím slovem ve
liká potíž. Někteří ho chtěli přeložiti slovem
koutek. A bylo by to správné. Je to vskutku
koutek, který dvě čáry, když se spojí, tvoří
n. p. takto |. To však se zdálo mnohým
sprosté a nazvali to dle staré češtiny a vůbec
úhel. Jenže právě toto pojmenování způsobilo
veliké nedorozumění. Pan stavitel při měření
zdi pravil zedníkovi: Podejte mi úhel, totiž
takto |- spojená dřeva a on bězel domů pro
uhel, oharek, Od té doby klonil se pan stavi
tel k názva „koutek“. A to je ten Winkel —
koutek nebo úhel a rechter Winkel je pravý
úhel, který tvoří dvě čáry, z nichž jedna jde
kolmo, přímo shůry dolů a druhá je vodorovná
jako povrch tiché vody, tedy takto: |. To
vím nyní po dlouhém pátrání. Z té přednášky
jsem se toho mnoho nedověděl. Pan professor
Šňopnuv si začal: Ein rechter Winkel... ale
Svobodo, ty jsi uličník! Všichni se ohlédli do
poslední lavice na Svobodu. Ruhig! (Tiše!)
Ze začátkn... Ein rechter Wiukel... ale on
ten kluk pokoje nedá... Ohlédnutí calé školy,
rubig, sňapec, utření nosu, ze začátku. Ein
rechter Winkel ist derjanige Winkel. (Pravý
úhel jest ten úhel) — On nebude pokoj, dokud
ten kluk nebude klečet.
tahání uličníka z lavice, poražení jeho na ko
lena za tabulí na šráku (po německa). Tu
budeš klečeti, uličníku! Návrat ke stolci pro
fessorskému -- ke kathedře — ticho, ze za
čátku, utření čela bíiým šátkem. Tak tedy ze
začátku! Ein rechter Winkel ist derjenige
Winkel... Co se to děje? Celá škola se směje.
„Lioharte (první), co to je?“ — On Svoboda
takle na nás dělá — to jest položil palec
pravé ruky na nos, roztáhl prsty ostatní a na
malík položil pulec ruky levé a hral jako na
píšťalu. „I ty nličníku! Skok za tabali, po
padnutí uličníka, sestoupení dolů, vlečení ho
ke dveřím, několik „buchet“ do zad, vystrčení
na chodbu. Návrat nahoru, utření čela, šňu
peček, atření nosu, ze začátku. Ein rechter
Winkel... Zvuk zvonce školního, jedenáct
hodin. „[ zaplať Pán Bůh, že zvoněj' — A tak
byl stále a stále začátek — ale konec o tom
koatka nepřišel.

A že prý čím člověk starší jest, tím prý
je svéhlavější, ba iostřejší a jízlivější, tak
mi napadá jedna říše, kde je stále jen začátek
a konce se dočkati nemůžeme. Od dávných a
dávných let děje so tu jakásí poačná před
náška — o koutku. Stála a stále strkají Slo
vany, a obzvláště Čechy do koutka, a chtí
jim vysvětliti, že to je ten rechter Winkel,
ten pro ně pravý. Ale vždy a vždy jim to
překazí ten — nechci říci uličník, řeknu fen
— nezbada, chcet svoboda. Ale páni chtí, aby
jen šel do koutka. A když to vymyslí tak, že
se domnívají, že uezbeda je zkrocen, začne
Čech dělat nezbednosti zas v té poslední lavici
ve škole Rakouska a nejde to nijak s tím

prom koutkem dál. Jsme stále na začátku.když nás dají „klečet" na místo hanby, ba
i když nám dají „bachty“ do zad, anebo nás

V Hradci Králové, dne 3:ledna 1902.

i za dvéřea — to jest ze řady hodných žáků
— ven vystrkojí — nejde to k žádnému konci.
Od roku 1848 jest tu pokus za pokusem —
stále jsme pří nějakém začátku. Posledně pan
ministr Kórber ei myslil, že to už půjde.
Utřel si snad také čelo a začal s docela novou
geometrií (zeměměřením), 8 těmi průplavy.
To je ten pravý koutek myslil si, kam tu svo
bodu Čechů strčíme. A hodní školáci jeho
v říšské radě nerušili jeho výkladů Ale nez
beda náred, kterému jakoby bylo klečeti za
tabulí, zkazí zase všecko. Oo té geometrii
hraje na nose, jako na píšťale — a s tím
pravým koutkem nejde to zase. A proto pan
Kůrber hrozil, že celou tu „svobodu“ vystrčí
za dvéřo a že se bude vládnout bea ní, bez
říšské rady. Jenže s tím přece nedojdeme
k žádnému konci. Přijdeme tam, kde jsme
byli do roku šedesátého. Bude museti přijít
zase nějaký začátek. A toho právě se bojí —
nesmířliví prušáčtí Němci. Mohlo by to právě
býti odzvoněním tomu strkání nás do koutka.
Pan Kůrber by mohl také se stolce svého
zmizeti. A možná, že by si rád utřel spocené
čelo, a že by řekl: Zaplať Pán Bůh, že zvoněj'|
Tolik o tom koutku.

A nyní něco o tom slově „úhel“, Musím
přiznati, že se to slovo koutek v měřictví ne
ujalo, obzvláště ne když obrazec—figura ukazuje
koutky tři k. p takto: A Tu se tomu říká
„trojúhelník“. Ale ač tomu říkají úhelník, přece
při tom nezapomínají na koutek. Ten troj
úhelník A je totiž zoamením nejúhlavnějších
nepřátel křesťanství, obzvláště pak církve ka
tolické. Napsal jsem jednou článek do Obnovy,
pro který se na mne náramně rozhněval ranoský
dvojctihodník. Ale já jsem ge nic nepolepšil,

A proto jako tentokráte jsem napsal článek
o trojspolku proti katolické církvi, tak dnes
povídám, že ten frajmaurský trojúbelník velice
dobře se jim za znak hodí. Židovstvo, „pohan
stvo a kacířstvo to je ten trojspolek a dáme-li
do každého úhlu jednoho z uich, mají právě
na vlas všickni v tom trojúhelníku místo. Po
něvadž bebrejština se čte od pravé raky k lové,
dal bych dole do úhla na pravě straně židov

nazývají listern helvetsko-židovským, dal bych
naproti němu dole v levo kacířstvo. A poně
vadž noví pohané třebus po katolicku pokřtění
se domnívají, že jsou nad ty „kopnfesse“ vy
výšeni, ty bych dal nahoru a můj obrazec
frajmaurský by vypadal takto:

Novo
pohan

Žid

A proto také do každého úhlu bych výslovně
jedno jméno napsal, že trojúhelník byl původně
znamením křesťanským, znamením Trojice
v Bohu čili Boha trojjediného, aby se tím náš
prostuý křesťan nepletl. Naopuk! On má vědět,
že tam, kda je trojúhelník frajmaurský, strkají
do koutka — Boha trojjediného čili pravé pů
vodní katolické křesťanství. Tam jsme totiž
v té věci asi u nás. Náboženství jen ještě do
kostela -- jen tak do koutka, ale do veřejnosti,
do života, zákonů, mravnosti, to no. Tam
vládne všude trojúhelník nepřátel náboženství
vůbec. Ovšem, že se s tím nebudou chtít spo
kojiti, nýbrž úplně vystrčiti ze zemí nás chtí
čili náboženství z kořene vyhladiti.

Kacíř

A v tom 86 právě velice mýlí. S touhle
geometrií, 8 tímhle zastrkováním do koutka
náboženství katolického jsan stále a stále jen —
Da začátku. A povídají jim to i rozvážní evan
jelíci. Tak n. p. v Anglii nepřestávají přístupy
kazatelů i jiných vzdělanců k církvi katolická,
takže jeden protestant napsal: Konec církve
katolické se nedostavil, ba je dále, než se zdálo.
A my pravíme: Konec církve bude až při
konci světa. Až gaometrie čili zeměměření pře
stane, až země, jak bvězdáři povídají, ocitne
se v slunci, až, přijde to „judicare sueculum

[nserty se počítají Ieuné,
Obnova vycháší pátek v poledne.

Ročník VIII.

per igaem“ — soud světa ohněm — pak teprv
přestane církev zde působiti. Dokud však země
každým rokem o vánocích začínati bude svůj
vběh kolem slunce, tak dlouho bude každý
pokus o její zničení jen začátkem, ano každé
pronásledování přinese jí právě utěšený nový
začátek, jakési vánoce, obnoveul její. A jeu
slepý nevidí, že právě ku konci devatenáctého
století, v kterém frajmaurský trojúhelník čím
dále tím v užší, ostřejší koutek strká církev,
začíná nějaký netušený začátek obnovení troj
úhelníku křesťanského čili začátek obnovení
národů na základě katolicismu, na základě
kamene, jejž zavrhli stavitelé. ale jenž učiněn
jest „hlavou úhelní“ — Kristus.

Hůře jest však s národy, se státy, říšemi.
Kde ve státě začnou s trojúhelníkem frajmaur
ským, kde začnou křesťanství strkati do kontka,
tam je viděti začátek úpadku, a jest se obávati
začátku konce.

Tak to bylo s národem naším. Jaktmile
víra svatováclavská zvláště cizím protestant
stvím strčena byla do koutka, nastal začátek
úpadku a jen to, že se národ vrátil ku kato
Jictví, zadrželo konec jeho. Bobužel, že mu
zaslepenci k takovému začátku bušením do
všeho svatováclavského zase velice krásně po
máhají.

A jinak to není s Rakouskem. Začátek
úpadku jeho nastal s trojúhelníkem frajinaur
ským, a začátek zmatků nynějších nastal s no
vým strčením církve do koutka frajmaursko
svobodářskými zákony od roku 1868.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 31. prosince.

(Některé zajímavosti ze sněmu království Českého.
— Jak česká intelligence nekoná svých povinností.
— Nu mnohostrannou žádost několik slov 0 po

měrech katolické strany v Prase.

Nový sněm království Čaského se v těchto
dnech na uěkolik zasedání shromáždil, ale
nebýti Jeho Jusnosti nejvyššího pana maršálka
království Českéhoa pana místodržitele,skoro
bychom vůbec ani nezvěděli, co vlastně tato
staroslavná representace Českého království
v novém svém složení hodlá započíti a dělati.
Páni poslanci dali se po všelijakých tabanicích
navoliti a když se sešli, dali si od pana mar
šálka a od Pana místodržitele pověděti, o čem
se na sněmu vlastně jednati bude.

Politické strany, jež si kasaly ruce, že
celou zeměkouli již pouhou ostrostí svého po
hledu naskrz až ku protinožcům provrtají, pováž
livě brzy sotva že se v kalhotách drží. Ne
chceme své čtenáře nuditi výkladem nechut
ných a již všeobecně cítěných pravd, že se do
representace království Českého nahnalo veliké
množství osob, za jejichž zákonodárnou ne
spůsobilost jest však zodpovědným voličstvo.
První zasedání sněmu dokázalo to nanejvýš
zkormucujícím spůsobemn. Pánové dostavili se
na novýsněmbezprogramu,pouzes několika
mydlinovými bublinami, jež vypustili a parla=
ment Českého království bude následkem toho
pracovati, jak. mu pan. maršálek po úradě
S panem místodržitelem uloží. „Dnes odtud až
potudl“ bude zníti předem určovaný denní
pořádek.

A to chválíme. Neboť jak uový sněm
vypadá, bude to nejlepší, když ho bude pan
maršálek hodně zkrátka držeti. Nač zbytečné
návrhy, nač dlouhé marné řeči, když ani pří
prvních jeho zasedáních páni poslanci neuměli
žádnou ani z důležitých nových, ani z navy
řízených starých otázek přivésti na denní po
řádek. Většina z nich totiž na místě starostí
o zájmy vlasti, lidu třásla se zvědavosti, jest-lí
pan moršálek položí ua denní pořádek volby
do zemského výbora, do řiditelstva zemské a



bypoteční RET atd. To jsom hlavní záležíeš ů nového sněmu
lí ednaPlk JaníOčekávala

se tahanicesp a Jež jsoubohatéhonorována, Avšak R fflnu nedošlo. Starý zemský
výbor bude totiž dále úřadovati až do
března, kdy so sněm k dalšímu zasedání opět

shro a pom teprve budou provedenyvolbydo zemského ministeriu a do bank.
Jak ee dovídáme, bude zemský výbor o

tři přísedícírozmnožen, kterýměto opatřením
Jejde se předpovídaným možným nesvárům

o bodnosti. Pánové,kteří v zemském vý
bora doposud zasedají, pěkně tam zůstanou a
ti noví, kteří se tam chtějí dostati, dostanou
se tam teké, Království České bude to státi o
18.000 korun ročně více, ale ta částka se prý
ma jiné straně kolikráte vynabradí, když totiž
nebadou míti v rukou jisté referáty pánové,
kteří by ei prý 8 ními nevěděli rady a přece
by jim chtěli roznměti.

Pozorahodným bylo, že při tomto novém
sněmu upuštěno od jedné dávné zvyklosti a
praze. Bývalo totiž obyčejem, že náměstkem
nejvyššího maršálka býval pravidelně jmeno
ván starosta král. hl. města Prahy, když byl
zrovna takó členem sněmu. Tentokráte jmeno
ván byl však náměstkem nejvyššího maršálka
dr. Verunský asice z obledu prý na Němce.České
strany proti tomu neučinily žádných předcho
zích kroků přes to, že nynější pražský starosta
p. dr. Srb je členem sněmu při jebo obnovení
a zahájení a sice hlavně s toho důvodu, že
ee ani v českých politických kruzích, ani na
straně vlády neočekává, že bude p. dr. Srb
poznovu pražekým starostou zvolen, kterážto
volba od teďka za rok připadá. Proto ke jme
nování jeho náměstkem nejvyššího maršálka
se strany vlády nepřikročeno a z českých
etran předem žádná nepokládala k vůli osobě
p. dra Srba za potřebné intervenovati, když
8e vláda jmenování tomu jmenováním Němce

huula a i obvyklou praxi pominula a ko
hlavě královatví, ku města Praze nopřihlížela.
To jest také jeden ze smatných důsledků po
měrů, panujících na staroměstské radnici, že
celý český národ mlčí a spíše si tiše libuje,
když místo schválně k tomu zvoleného starosty
král, hl. města Prahy proti dosavadnímu zvyku
a obyčeji zanjímá na sněmu království Čes
kého zcela obyčejný poslanec ze krahů ně
meckých.

To jsou zatím věci, jež bylo záhodno o
novém sněmu poznamenati.

Jedné důležité věci si intelligence v če

ských zemích „přestala všímati a všude se jídůsledně vyhýbá. Od nějakých dvacíti Jet, kde

FEUILLETON.

Vylévali křečka.
Píše J. S—a.

Starý Šantrůček pozoroval před letní sklizní,
že se s ním někdo o polal úrodu dělí. Plno
klasů pšeničných bylo vydroleno. Kdo to je,
který má paragrafy o polním pychu v tak malé
vážnosti? Zkáza byla uprostřed pole horší než
na kraji; tuhle spoustu sotva dělá zloděj dvou
nohý. Kradl by spíše o žni a způsobem trochu
pohodlnějším.

Když již obilíčko neznámým škůdcem valně
vycuchané se tísnilo ve stodole a čekalo tiše na
pádné rány cepů, přesvědčil se Šantrůček, že
nezdvořilým defraudantem jeho úrody jest křeček.
Na vlastní oči jednoho dne zpozoroval, jak před
ním malý škůdce ze strniska do podzemního
otvoru vklouzl. »Počkej sloto,« pomyslil si, »já
ti brzy řemeslo překazím; pro tebe orám, sasé
vám a hlídáme?

A již si sestrojil v hlavě bezobledný, mstivý
plán; vypudí mršinu z brlohu vodou a zabije ho,
Rychle spěchal domů a když se ho několik lidí
na cestě ptalo po příčině chvatu, krátce sdělil,
<o objevil; prý musí rychle pro vodu, eby mu
křeček zatím z díry někam na nové taškářství
nevyběhl,

Když se rodina Šantrůčkova z úst hospo
dářových dověděla, jakého to mé na poli ná
jemníka, hned nastal poplach; valně zpuchřelá
Pumpa zasktípala, chrlíc v krátkých přestávkách
proudy vodní do vany a několika konví. Hned
po naplnční nádob se houpale obě ucha vany na

. tyčce, jejíž jeden konec držel bospodář a druhý
bospodyně; oba spěchali rychle s vodním nákla=
dem k místu neúprosné odvety. Za nimi se vy
hrnuly čtyři děti a konvemi, k nimž se přidružil
s důrazným štěkotem Amidorek, Nejstarší syn

Francek ani ve spěchu nezpozoroval, že se mu
jiš na dvoře vyrula jedna nohaz trepky a klapal
rychlým tempem na strnisko trepkou jedinou. A
jiš se sbíhali také lidé w jiných stran; chumáč
dětí se shlukl s povykem kolem křečkových děr
a několik sousedů přikvapilos pádnými motykari,
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j intelligent, každý bledí se sprgatiti po
Viskostí býti porotcem při souda. Ndeledtkma
toho došlo to tak daleko, že konečně sama
vláda, když si toho v nejpřednější řadě povo
lané k tomu kruhy neváží, aby rozenzování
nejdůležitějších kriminálních záležitostí zústá

o a bylo jejich právem, musí sháněti do
porot českou inteligenci. Z dobrých důvodů
eproštění byli státní úředníci povinnosti býti
porotci, ale nyní se jedná o to, aby alespoň
profesoři mohli býti jako porotci vylosování.

To jest žalostný úkaz, když u nás pře
devším inteligence avé občanské právo, v dů
ležitých případech soudních vynášeti verdikt,
pokládá za obtíž, za břemeno, jehož se hledí
nejrůznějším spůsobem sprostiti. O tom ne
může býti žádného sporu, že býti porotcem

pilně zaměstosnéma muži profitu nepřinášídného. Avšak tuto důležitou výhrada ob
čanskou přímo zamítati, jako se ze strany in
teligence děje u nás, jest pohodlím a darem
ností, ješ možno příslušně označiti leda pova
hou těžkého hříchu proti Duchu av. Prosiraví
a moudří politikové mají za to, že posuzování
veškerých záležitostí má se díti vůbec neod
vislými občany a jenom výměra trestu, útrat
má býti obstarávána placenými za to zkouše
nými právníky. A u nás na místě anahy o roz
množení samosprávy a zlacinění státního apa
rátu pracuje se na všech stranách ke scentra
lisování všeho veřejného života a i ta špetka
samosprávy, jež na zkoušku byla v zemích

našich zavedena, jednak se zamítá jako Potivná povinnost, v čemž nejšpatnější příklad
dává inteligence, anebo stává se nemožnou,
protože opětně inteligence se vyhýbá, aby
něco ke všeobecnému prospěchu darmo učiniti
nemusilaa raději se s úsměvem a Škodolibostí
dívá, jak potom nepovolaní k tomu činitelé
samosprávu ničí defrandacemi, neschopností,
surovostí atd. Následkem toho zvrbly se va
řejné poměry české v nynější nesrovnalosti,
že inteligence ze samosprávných sborů jest
vytlačena a když někdo z ní přece ku veřejné
práci se hlásí, tu jest při tom inteligencí
opuštěn a neinteligencí uštván a sabnán.

V obledu tom zvláštní zajímavý příklad
"poskytnje matička Praha. Zde jsou dvoje vy
soké školy technické, řada odborných škol a

konec konců je ten, že kn př. v komisiproHzení elektrických drah musí zasedati tře
krejčí a rukavičkáři.

O takových zjevech elaší vážně uvažovati,
neboť když v přední řadě k jistým fankeím
povolaní činitelé svá práva považují za nepří
jemné břemeno, potom velice snadno ae stává.
že ku př. v porotě po celou dóbu jejího za
sedání denně sedí pánové Pick, Popper, Lu
stig a Roaenbaum a následkem toho celé řadě
skutků, jež nade všechnu pochybnost potra

Po příchodu Šantrůčkových začaly porady
a spory o nejlepším způsobu útoku, takže ubohý
křeček už z této předehry mohl míti smrt. Ami
dorek uprostřed bluku povykoval, nevěda rozpaky,
jak by měl své vlohy uplatniti; aby zcela neza
hálel, zavěsil se aspoň svými zoubky do dlouhého
šosáku přiběhnuvšího slouby a nepustil se své
kořisti, až slouha živé břímě s kabátu pěstí srazil.

»Děti všecky od děrle zavelel Dantrůček;
»skočí-li vám křeček do očí, žádný doktor vám
ty šrámy nesešije. A tuhle do té díry se bude
lit voda; na druhé straně počkám s motykou,
až ta slota hlavičku vystrčí.«

Děti se rozstoupily a lovci zaujali vyměřené
štece. Šentrůček schýlený nad děrou držel hro
zivě motyku připravenou k smrtící ráně; do
otvoru podzemního tvora soustředil celou svou
pozornost, celou svou duši, až mu chvílemi napje
tím bezsubá díseň zaklapale, Sotva zedník s ta
kovým napjetím udeření dvanácté očekává, jako
čekal Šantrůček na prožluklou hlavičku křečkovu;
kolem hospodáře se připravovalo na rozhodnou
ránu ještě několik zbraní. A s druhé atrany
kmotři, tetky i děti dili a lili a- ili.

Křeček již při začátku z loveckého hřmotu
věděl, že mu návětěvníci nejdou činit kompli
menty. Když pak pocítil na kožíšku studenou
lázeň, taky uhodl, že ho nechtějí jen tak umýtl;
vždyť ty proudy vodní množily v jeho příbytečku
jen kalné bláto. Netéšil se nijak té pozorné účasti
celé vesnice; netušilť nic dobrého z těch vášni
vých řečí, jež se nad ním vedly a proto dlouhou
chvíli raději snášel vodní nepohodu, než by se
byl hostům představil. I kdyš byl neustálým pří
valem tak zaplaven, že sotva mohl dýchati,
myslil si, že i v podzemním brlohu platí pra

no »Kdo doma pokoje nemá, marně ho jindeledá«.

Povodeň však rafinovaným úsilím oblehatelů
stoupla tak, že se ubohé zvířátko div nezalklo,
Krise se musila skončiti rázným rozhodnutím, ač
se k tomu křeček jen nerad odhodlal; než zhy
nouti nerytifskou smrtí utopením, to raději zs
pokusí proraziti ozbrojený šik nepřátel, ať už véc
dopadne jakkoli,

Největší nebezpečenství hrozilo ee. strany
hafajícího pejska, který se neúprosným sousedům

Ry | nce
—PoRávály. dyš pak aj č je
možno, že to Bonou atalo 60 em,
jenom se tomu diviti přestaňme a hesky
upřímně doznejíne, še naše inteligentní kruby
opanovala lenost, pohodjnost a lohkorážnost,

což jet pobom ramenem a příčinou rozma
nitýo ní a nepříjemnosti, ne něšéle čalujeme a naříkati msímo.

o. “

Při nahodil setkáních se čtenáři to
hoto listu Pe dopiseoh od nich ozvala se vůči
nám otázka a i přímé vyzvání, abychom se

také jednou dotkli pomě panajících v přaž
Sní kruzích, jež zde katolickou stranu žnristicky představují nebo mají repregentovati.
O těchto věcech mluviti jest za stávajících
okolností nejmírněji řečeno velice choulostivo
a míčeti o nich jest opět veliká škoda, která
den ze dne roste.

Proto snad jenom poměry objasní a dob
rou slušbu celkovým poměrůmcelé naší ná
rodní společnosti prokáže, když se jich do
tkoeme s výhradou, že každý drubý amí a
může onich smýšleti jak má sám za nejlepší.

Katolická strana v Praze od dlouhé řady
let prohlašovala se za organisaci samostatnou.
V povaze její leží, leželo a vždycky ležeti
musí, že především nesmí nikomu křivditi a
že musí, mejíc v lůně svém poměrně nejvíce
inteligence, stále jednati v rukavičkách. Avšak
ačkoliv už katolická strana v Praze byla or
Ganiesacísamostatnou, bývala obyčejně stržena
zde ve alažby atrany staročeské, již ochotně
svým tiskem vykonávala práce, k jakým epl
nomocňuje se obyčejně sluha. Tím došlo ko
nečně až k tomu, čeho jsme dnes svědky. Ka
tolická atrana, bojujíc v Praze za „idealy“
resp. osoby staročeské, postupem doby po
Štvala na sebe všechen nestaročeský tisk a
nyní vypijí hořký kalich výčitek a předhůzek,
co 80 zatím staročeská strana bratří a sdružuje
s Mladočechy a radikály v jedno tělo,

Když jsme před několika lety na těchto
mistech napsali, že stoupenci staročeští a stou
penci mladočeští, pokud se týče jejich nábo
ženského stanoviska, jsou docela stejní, byli
jsme podezřívání z nadržování osobám a nyní
když nezbytně a přirozené na naše trrzení jako
na správný názor na poměry došlo, stojí ka
tolická strane v Praze opuštěná, soslabená,
bezmocná, k čemuž nikdy dojíti nemusilo
kdyby byl býval její tisk spravedlivě děli
osoby od stínu, jejž měřilpodle cizího světla.

Dnes si stojí katolická organisace v Praze
daleko hůře, než-li před desíti lety. Všechoy
jiné strany kouří fajfku míru a na stoupence
její při tom svorně plívají. A k tomu nemo

——=

stále pod nohy pleti, ač jej starý Vejpada něko
likrát odehnal; před tím měl obležený respekt
největší, Ale coplatnof — Křečkovablavičkase ná
hle zjevila před zrakem Šantrůčkovým, hospodář
vzkřikl:»Tumáš, ajiž —se válel nešťastnýAmi

s bolestným žalováním,
které již po sedmi vteřinách ustalo, protože ha
fánka roztříštěná hlavička přestala boleti.

Uviděl chudinka taky hlavičku křečkovu a
chtěje ae do ní zakousnouti, naskočil na ránu

volání a své dychtivé snaby honební. „Ty's to
vyvedl,« zalítostnila Šantrůčková a chumáč lovec
kých kybíců vypukl v hlasitý smích. Za směšno
tragického zmatku si nikdo ani nepovšiml, kam
se vylévaný škůdce poděl. Snad uskočil zpět a
zalkl se vodou, nebo ae propletl botami překva
pených kmotrů, aby z povadálečí na jiném poli
strouhal svým protivníkům mrkvičku, jsa rád, še
se mu stal obávaný Amidorek nejlepší ochranou.

At jiš bylo jak bylo, přišel Šantrůček vlastní
škodou k té zkušenosti, že jest věc daleko snazší,
vylíti dvounohého samozvance z chalupy, než
maličkého křečka z díry k vůli zabití.

Lovci si ještě vyměnili dosti ostře několik
různých náhledů a vzdalovali se smutným pocho
dem s místa nešťestného boje. Vodolljci měli sice
nyní břemena lehčí, ale aekvapili tak rychle domů
jako dříve na pole, Za to mladá chasa měla ze
všeho příjemné vyražení, +Toho pejska tady,
strejčku, necháte?=, ptala se na pohled nevinně
Manča Pánkova Šanirůčka. »Půjdeš, anebo tě,«
— vyjekl nešťastný psobijce, napřáhnuv hrozivě
motyku. Ale Mánka honem: »Jen abyste se zas
nespletl a netrefil případně tuhle Francka.« Šan
trůček již neodpověděl, protože viděl u některých
zlomyslnou žádost po nových scénách — —.

A pole po odchodu neúprosné výpravy ještě
siptělo, vsakujíc bltavě do svých pórů vláhu tak
mimořádným způsobem nabytou. — Za hodinu
na to si Amidorka odnesl pohodný. „Přece z něho
bude lepší kůžička, neš by byla z křečka« po
chvaloval si.



uilo dojít, kdyby byl býval katolický tisk
Jednal spravedlivě. Avšak to se nedělo. Máme
toho mnobé zkušenosti, že ten a onen kato
Boké věci devětkráte se savděčil, avšak po

desáté ne j zavděšití nebylo v jeho moci. Aza to byl hnedodpadlíkem atd.
A proč se tajiti příčinami toho? Kalolická

etrana v Praze nebyla dosti šťastnou ve výběra
representantů svého tisku, který jí následkem
toho spůsobi! daleko více škod « nesnází, než-li
jí získal uožitko. Až na nčkolik výminek
Be ze strany katolického tisku pražského za

pomíné, že silou a mocí katolické strany mo
ou nýs jenom laikové. Beš těch jsou kněžípastýři bez stáda, jenerálové bez vojska.

Avšak toho povážlivého zjevu katolický
tisk nedbal a proto ztratil mnoho důvěry ka

tolického tak že tisice rozhodně

katolicky emýšlejících laiků jenom tiše želítoho, že k tomu zde došlo. Tojest situace
velice povážlivál!

Vědyt i nejhorlivější duchovní jeden za
drohým ve v Praze z veřejných působišť ztrá
cejí a mizí ten v tom a onen v onom kroužku
laiků. Nechceme se dále šířiti o věcech těchto,
nebot to, (co jsme pověděli, zajisté plně

postačí, aby se konečně uznalo, že ani katoickým žarnalistou nemůže býti'odvislá osoba,
která mimo to ze žarnalismu a politiky nic
jiného neví, než-li to, jak své doby právě ji
stému směrodatnému Zornalistovi „Národní
Listy“ zcela právem vyčtly, „kterým koncem
péra se píše.“

O takových poměrech jest zatím lépe
mlčeti a proto se tím apravujeme. Co jsme
pověděli, postačí plně, aby bylo jasno, že
v Praze může nastati situace, která se potom
etěží uchlácholí, zejména když k tomu nebude
po ruce schopných lidí.

Pastýřský list
J. m mdp.Edvarda Jana Nepomuckého,

biskupa královéhradeckého.

„Vistež, bratři, aby snad nebylo v někom s vás
slé a nevěrné srdce, kteréšby odetopovalo od Boha
živého, ale napomínejte se vespolek po všecky dni.“
Žid. 8, 18. Tak píše svatý Pavel křesťanům zo ži
dovatva na víra obráceným. A slov jeho ušívá i
biskup váš na počátku tohoto pastýřského listu svého.
Neboť více neš kdy jindy jest za dnů našich sapo
třebí, abychom ao napomínali vespolek; více než kdy
jindy 'jest povinností kněží i biskupů volati k vám,
abyste noodstupovali od Boha živého a od toho, kte
róhož poslal, Ježíše Krista.

roto uvašte se mnou o tom Synu Božím,
no dle dnešního evangelia nazváno jest Ježíš.

. písmě svatém praví se k Zasnoubenci duší
lidských: „Olej vylitý jest jméno tvé.“ Cant. 1, 2.
A opravdu drahocenným jakýmsi olejem jeat to jméno
Ješíš. Olej, jak dí svatý Bernard, evítí, krmí, léčí.
A tek i Ježíš Kriatus jest duší našich světlo, pokrm, lék.

Ježíš Kristus jest tedy 1) světlo.
. Áno, om jest to věčné, božské světlo, bez něhož
i sebe nčenější duch lidský jest ve tmách. Boz Ježíše
Krista ani nejučenější pohané neznali Boha, duši,
ivot věčný. A kdokoliv, jak to za dnů našich so
shledává, © křesťanů odpadli neb odpadejí od Ješíše
Krista, padají naspět do tmy pohunské, nevědouce
opět ani nejdůležitějších věcí o Bohu a o sobě. A
proto jsko před Ježíšem Kristem tmy přikrývaly semi
a mrákoty národy, tak jest to dnes do jisté míry
opět. Tmy nevědomosti náboženské přikrývejí dnes
£ veliké části národy a platí dnes opět sloro : „Světlo
v temnostech uvítí, a tmy ho neobsáhly.“ Jan 1, 5.
A rovněž platí i jiné slovo řkoucf: „Světlo přišlo na
avět, ale milovali lidé více tmu, než světlo“ Jen 8,
19. Ba hůře na tom jeme v mnohém ohledu neš po
hané. Ti — aspoň ti nejšlechetnější s nich — cítili,
že jsou v temnostech a toužíce po někom, kdo by
a hůry přišel a je poučil, šádali si evětla. Ale dnes
temnosti nazývají se světlem! (Což divu, že, jak dí
svatý apoštol, v mnohém člověku jest dnes zlé a ne
věrné ardce, kteréš odetupuje od Boha divého.

Na něco všsk musím uposorniti. Jsou za dnů

našich mnosí, kteří p že nechtí lid odvésti aniod Boha ani od Ježíše Kriste, ba naopak, chtí prý
lid k Ješíši Kristu naspět přivěsti, aletim, že odvádí
lid od církve, kterou Kristus založil.

I v tom ohledu musím jako biskup váš volati
kvám slovy apoštolskými: „Vigte,aby vás nikdo nes
váděl marnými alovy“. Ef.6, 6. Pán Ježíš pravil:
„Já jsem světlo avěta“. Jen 8, 12. Ale pravil také
spoštolům: „Vy jste avětio avěta“. Mt. 8, 14. Tím
ovšem nebyli sami ze sebe, ale jen protobyli světlem
světa, če byli k tomu od Ješíše Krista ustanoveni,
sby to učení, kteró on kázal, neporašené hlásali jsouce
bladu chránění tím, který je Dachem svatým, jek
slíbil, učil všeliké pravdě, Jan 16, 18. tím, který jim
řekl: „Já s vámi jsem po všecky dny až do skonání
světa“. Mt. 28, 20. To jest: Já jsem i a vašimi ná
stapci, kteří následovati budou po vás až do skonání

, světa. A proto shledáváme podiruhodnou věo ve světě,
Kdo jest církev, která má za biskupy a kněze řádné
nástupce svatých apoštolů, tam Be blázá stále totéž
staré učení apoštolské e tudíž i Kristovo. Kde však
jsou církve, kde hlaeatelé jejich učení pravými nebo
vlastně žádnými nástupci svatých apoštolů nejsou,
tam se v učení svém neshodují, tam ve učení Kristovo
stále mění, tam se došlo nž tam, že mnozí i hlasa
telé nějakého prý křesťanského učení v erdci svém

jehož“

sami odpadli od Ježíše Krista, ba i od Boba divého.

Uliborali a slibují, še odtržením lidu od církve, nbiskopové a kndší jsou nástapci svatých apoštolů,
připraví ma světlo. Zatím víc a více tmy a mrákot
pobrývá lid tam, kde tak se stalo. Ježíš Kristue jeat
sice avětlem, ale tmy ho neobrábly.

Protof, ó duše má, chceš-li světlo míti, církve
s nástupci apoštolů musíš sedržeti. Chceš-li opravdu
temností se varovati, tam světlo mosfš hledati, kdo
ti jsou, O nichů řekl Pán: Já s vámi jsem po všecky
dny aš do skonání světa. Chceš-li srdečně a bezpečně
volati: Můj Ješíší, Ty's světlo mé, katolíkem pravým
masfš zůstati.

Avšak co by pomohlo člověku světlo, jaké třeba
sa nejjaenéjšího dne slunce ném kytaje, kdyby
neměl pokrmu. A proto Ježíš Kristus. není jen
světlem duše naší, nýbrž

£) i pokrmem.
Sám praví to výslovně, an dí: „Já jsem chléb

živý, který s nebe setoupil.“ Jen 6, 41. „Tělo mé
opravdo jest pokrm.“ Jan 6 66. „Kdoji mne, živ
bude pro mne.“ Jan 6. 58. Podivuhodné a přepa
métná slova! Ješíš Kristus jest tedy opravdu pokr
mem mým! A není jím snad jen nějsk dachovně,tak
jsko o slovu svém a o učení svém praví, že jím živ
jest člověk, Mt. 4, 4; ale skutečně, ač tajemoě dal
sebe za pokrm,když prvé slavil oběť těla svého a
krve ně řka nad chlebem: „Totoť jest tělo mé.“
Mt. 26, 20, a nad vínem: „Totoť jest krev má.“ Mt.
26, 18, a kdyš výslovně pravil: „Vezměte a jezte.“
Mat. 20, 28

Ale kterak my, kteří po mnohých sto
letích po Kristově ze věta odchodu | žijeme,
kterak my ubosí budeme moci tak, jako svatí
apoštolové, požívati tělo jelo, plniti slovo jeho,
kterým k nám volá: Kdo jí mne, šiv bude pro mne.
Ů nestrachuj se a nermuť se duše má. Pán tvůj, který
řekl: Totoť jest tělo mé, doložil: „To čiňte na mou
pemátka“. I. Kor. 11, 24. A tato slova to jsou, s kte
rých víme, še Pán se i nám a věrným svým všem až
do konce světa o pokrm ten nebeský pro duše naše

staral. Svatým apoštolům a jich řádným nástupcům
al moc tutéš obět, jako on konal, konati, a při ní

duším našim pokrmten, jímž on em jest, připravovati.

Aprotož nejmilejší, „radujte se, opět pravím, radujte n0."Filip. 4, 4. V církvi naší, v olrkvi katolické totiž
žipravuje se tento pokrm pro duse naše. Neboť
iskapové a kněží katoličtí jeou svátostí avěcením

kněžstva učinění nástupci svatých apoštolů. I zde
platí to slovo: Já s vámi jsem po všecky dny až do
skonání světa. Všem totiž řádně po apoštolech až do
skonání světa následujícím kněším řekl Pán: To číňte
na moa památku.

A protožduše má, chceš-li Ježíše Krista pokrmem
svým míti, chceš-li vyplniti slovo jeho: Kdo jí mne,
živ bude pro mne, k tomu oltáři ae musíš odebrati,
kde řádný svatých apoštolů nástupce nad chlebem
slova Kristova dí:Totoť jest tělo mé. Ovšem nalezneš
i jinde chrám i oltář či vlastně stůl, nalezneš i jinde
nějaké služby Boží a nějaké duchovní, ale kdo jí mne —
to vyplniti, Ježíšem Kristem duši svou krmiti, to lze
jen tam, kde opravdu kněžstvo apoštolské jest, kde
opravdu mění se chléb v tělo tróho Božského Spasi
tele. O ten pokrm a s ním o život duše své nechceš-li
se připraviti, katolíkem pravýmzůstati a býti mualš.

Což tím spíše, jsk nepochybuji, tvým nejpav
nějším předsovzetím bude, uvášíš-li, že Ježíš Kristna
jest tvé duše

a lékem.emool duše lidské jest hřích. A proto dí
prorok o Kristu: „Zsinatostí jeho uzdravení jsme.“
I». 58, 5. Tam na kříží ssinale, zbledla až k smrti
božská jeho tvář, tam ma kříži dokonal, aby duše
naše hříchu a tudíš své emrtelné nemoci zbavena
byla. Ano ten Syn Boží a člověk spolu vzsv na sebo
viny a hříchy světa tou svou smrti, jež byla trostem
za hříchy naše, stal se lékem duše mé.

Avšak co by prospěl lék, kdyby byl připraven,
ale kdyby nemocný ho nepožil; nemohl by zajisté
v těle působiti, nemoc zapuditi. A podobně jest to
a lékem mým, předrahým Ježíšem Kristem, s jebo
emrtí, s jeho krví. Na kříži připraven jest lék ten,
ale aby v duši působil, aby hřích, tu nemoc její,
zapudil, masf ho křesťanužíti přijetím svatých svá
tostí, = nichž dnes jmenuji svátost pokání čili svátost
odpouštění hříchů po křtu svatém spáchaných. Víte
o ní zajistó všickní, že ji skutečně přijímáme, jeme-li
kajicni, to jest máme-li had bříchy svými nadpřiro
zanou, s pomocí Boží a k vůli Bohu vzbuzenou lítost
s předsovsetím, že nechceme více těžce hřešiti, a
jeme-li ochotni se zpovídati a dostinčinění uložené
vykonati. A když takto kajicni jeme, tau pak vyslo
vuje kněz slova: Já tě rozhřešnjí ode všech hříchů
tvých! A to jeat to okamžení, ve kterém chorá duše
užívá léku, jímá jest až k amrti za nás umačený

par to jest to okaměení, ve kterém ten předrahýlék krve Kristovy v nás působí, hřích, ta nemoc
naši s duče vypuzuje a člověka uzdravuje.

Oršem, ovšem! Vím, že mnoho jest lidí, kteří
tohoto léku neužívají. Vím, že i dokonce proti lóku
tomu mluví, ba i se mu posmívají. Ale to dělává
nemocný v horečce také, nechce užívati, chce lék na
zemi shoditi, laje a posmívá se lékaři. Ale co to platno?!
Lék zůstává lékem a zařící abobý nemocný zůstává
nemocným. A protož nejmilejší! Chceme-li se uzdraviti,
léku, jímů jest Ježíš Kristus, užívati musíme.Ale jako
všecko na světě se padělává, tak se toi stímto lékem
činí. Protož pozor, abychom na místo pravého léka,
padělaného neošili. Musíme tudiž opět a opět na to

ozor dáti, že ne kdokoliv, třebas i nějaké sluěby
ží konal a svatá alovs nějaká z písma avatého

říkal a hlásal, nemfiže na místě samého Boha bříchy
odpouštětí. Opět a opět pozor dáti jest, že jen apo
štolůma jich nástupcůmkatolickýmkněžíms biekapům
fekl Pán: „Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim“.
Jan 20, 25.

A tadíš opět jen tam, kde kněší, jako to v ka
tolické církvi jest, řádným posvěcením nástupci apo
štolů jeou, můžeš obdršeti lék pravý, nepadělaný,
Ješíše Krista za hříchy naše umačeného. A proto opět
a opět volám: Katolíkem jsem, katolíkem zůatanu, a
potom obzvláště toužím, abych k svému smrtelnému
lůšku kněze katolického dostal, jenž opravdu tu moc

má pravé a platné rozhřešení mi aděliti a Ješíše Krista
emrt a krov lékem v daši mé působícím učiniti,

Tolik jsem vám tedy podlesvó biskupské po
vinnosti © s upřímné lásky k vám chtěl tímto list: 1
Hoi. K68 byste pamatovali: Ježíš Kristas jest aó
dole světlem, pokrmem a lékem, a jen kato'scká

církev mně k tomuto světlu,pokrma a léku pomáhá.Avšak ne konec, odpustíte mi to zajisté, prosím
vás a zapřisáhám skrze téhoš Ježíše Krista, abyste ai
nojen katol. církve, ale i katol. kněžetva upřímně vášili.
Védy sice pronásleduje s tapí avět katol. biskopy a
kněze, ale nenechte se tím mýliti. Kdyby vaše biskupy
a kočze bezbožní lidé chválili, munili byste míti strach,
že nejsou pravými kněžími, jaké Kristus Pán ustano
vil. Neboť Pán Ješíš pravil: „Mne pronásledovali,i
vás pronásledovati budou“. Jan 15, 20. Na kterém
duchovenstva tedy svět tato předpověď Páně neplní,
to není tím pravým kněžetrem, které ustanovil Pán
Ježíš. — Tím více vás masím prositi, abyste všemu,
vo potupného ee proti katolickým biskupům a kněžím
mlaví a tiskne, nevěřili. Mnozí z vás vědí zajisté, že
jako vo všech zemích, tak i u nás jest mezi jedno
tlivými národy mnoho stran sobě odporajících. Každá
pak strana chce, aby bískap i kněz držel s ní. Ne
činí-li tak, ihned povstává kfík, že biskup i kněz je

proti celému národu. Ale poví biskup i kněz musídržeti s Ježíšom Kristem, ať se děje cokoliv. Což divu,
že se ma pak prárě to stává, 'co se stalo Pánu Je
šídi, jejž opravdu zbožní milovali a následovali, ale
právě ti, kteří národ vedli, jej pomlouvali, baněli a
ukfižovali. Pamatujme, prosím vás, žo bysto bez kněží
neměli ani avětla, ani pokrmu, ani léku, jejž vám
skrze ně poskytuje Kristus. Pamatujme obzvláště na
evaté rozhřešení, po němá všickní před odchodem na
věčnost toužíme. Pamatajme však též, kde není
Krista, tam že ení pro tento život není pravé vzdě
lanosti, mravnosti a blahu, Čím méně v kterém ná
rodě jest Krista, tím více hyne. A proto ne bez obavy
hledím budoucnosti vstříc. Velice málo jinochů blásí
se nám ka stavu kněžskému. Ovšem, není to
žádný div, Kde se smí stav duchovní tak
tupiti, jako u nás, tam jest k toma zapotřebí
tím více odhodlanosti, aby někdo knězem býtí chtěl.
A proto odmítejte od sebe, od domů a obcí svých
listy, které tapením biskupa a kněží se zabývají, a
tím nejen náboženství nadema, ale i národu, i říi
škodí a ji seslobují. Zachovávejte v rodinách svých
kázeň křesťanskou obzvláště tam, kde chcete, aby syn
váš stadoval a snad i knězem byl a modlete se, pro
sím vás, aby naši dióconí Pán Bůhdobrým a horli
vým kněžstrom obdařiti ráčil.

Mnoho, předrazí, jest toho, co by se mezi námi
napraviti mělo. Nejvíce však na tom záleží, aby te
obnovil život dle katolického náboženství, aby Ježíš
Kristas na novo byl nám světlem, pokrmem i lékem.
Kéž by tento nový rok byl aspoň počátkem tohoto
obnovení našeho. A proto tím více volám: Neodstupuj
nikdo z vás od Boha šivého a od Ježíše Krista. Ješíš
Kristus osvěcuj vás všecky. Amen.

OKB
Obrana.

Svatepetrský halíř. Pan Sádekzle se
hněvá, že obětaví katolíci v milostivém létě
poskytli značnější peněžitou podporu Sv. Otci
na účely náboženské a kulturní; kdyby ty
peníze vstrčili do rukou protestantským náhon
čím, snad by to pan redaktor spíš pochválil.
My se jen tážeme, zda spravedlivým hněvem
rozčilený Ranský pán neví také uěco 0 halíři
Lutherova? Milostivým dovolením vrchnosti
světské zabral pro svou rodinu Luther ve
Wittenberka katolický klášter se všemi statky
k něma.příslušnými a jakkoli byl nyní zname
nitým velkostatkářem,přijímal dále „almužny“
všeho drahu; po své svatbě obdržel chudý
reformátor od kurfiřta ještě 200 dukátů ročního
příjmu. Aspotřeboval vše na svůj fešácký život;
veselé společnosti ho atály tolik, že upadal
při všem tom do dluhů. Za trochu vina udělil
jednomu urozenéma příznivci tak veliké od
pustky, že týž mohl žíti v dvojženství. Teď si
málokterý kavalír může připraviti tak zna
meuitý pozemský ráj, jako Luther za ty dary,
jež mu ovečky za „reformační“ námahu do
rakou kladly; byla by o tom dlouhá rozprávka.
A to snad i pohněvaný p. ek potvrdí, že
halíř Svatopetrský se obrací k ideálnějším
účelům než almužny Lutherovi poskytované.

Klerikálové při práel. „Spiritistadr.
Hinkovič (dle Času z 29. XII) měl přednášku
v Záhřebě na thema: duchové, peklo a čert.
Ta sa pro tendenciprotiklerikální (rozu
měj protikatolickou) líbila. Přítomní kle
rikálové způsobili povyk, žádajíce rozpnštění
schůze a zatčení řečníka, Marně. (Panačku, aby
tak se byla konala přednáška s tendencí proti
židovskou, a byl při ní křik.. .) Na to
nejbližší neděli bylo celé kázání proti spiritis
tovi a žádán bojkot na list, který jeho články
otiskoval. (To je zcela dobře, když kněžstvo
lid proti spiritistickému mámenípončuje. Ovšem
že helvetsko-židovským žarnálům jsou proti
katolíkům dobří i spiritisti a jiní isti, třeba
anarchistil Také je dobře, když katolíci neku
pují a odradí apolavěrce od kupování listů
(ku př. Času), v nichž se jich víra tupí a pos
měchu vydává. Tak varují realisti a socia
listi před „klerikálními škváry“ a béda věřící
ženě socialistavě,spatří-liji číst nějakou „kle



rikální blbovinu.“ Všude nejsou katolíci tak
hloupí, aby si za vlastní drahé peníze kapo
vali listy, které se jim posmívají). Theologové
poslali biskapovi list, v němž žádají nejostřejší
opatření proti spiritistovi: exkomuoikaci, za
stavení jeho listu, zničení dosud vyšlých čísel.
(Je-li ten dr. Hinkovič dosad tak necharakterní,
Že při svém epiritismu zůstává ještě ve spolku
církve katolickí, má biskop jeho právo ho
napomenouta neposlechne-li, ze spolku vyloučit.
Člen spolka, který spolek poškozuje, jemu 80
posmívá, jej uráží, na celém avětě se ze spolku
vylučaje. Jen u katolíků se tomu židovsko
helvetský Čas diví; ti si mají nechat všecko
líbit) Biskup v nejbližších dnech vydá vyhláš
ku! (To vykoná jen svou povinnost). Proti
jedinému člověku celý svět se zbouří, ač ani
vládní zástupce zakročiti nemohl. (Žnáme jednu
říši, kde, kdyby se objevil jediný Jesuita, pra
covaly by telegrafy po celém světě, interpellace,
brožury, letáky by zaplavovaly svět a to eván
gelická říše bázně a dobrých wravů, která
kromě Boha prý se nebojí nikobo vyjmouc ovšem
ruského cara na poli válečném u Jesuitů na

poli duševním a to je to Eldorado Času, totižěmecko) — —Tak hrozně pracojí klerikálové,
rozuměj katolíci a tak uboze bojuje proti nim
universitní „Čas.“

Politický přehled,
Dne 28. prosince 1901 měl sněm království

Českého první schůzi, Schválena byla řada man
datů. Poslanci strany agrární a státoprávní podali
zvláštní státoprávní ohražení, Prozatímní rozpočet
vykazuje spotřeby 51,563.j44 K, úhrady 3 935.078
K; schodek je 47,628.696, jenž se hradí částečné
státními úděly v obnosu 5,096.782 K a zemskou
přirážkou dle nynější její výše 55%,ovou; ne
uhrazený schodek 4,351.894 K. Druhá schůze sně
movní z největší části vyplněna schvalováním voleb.
Z celé spousty návrhů a dotazů pozornost jimá
návrh posl, Jandy na změnu voleb, řádu do sněmu
a dotaz posl. P. Blahovce o zamýšleném dělení
diecésí dle národností, Po schválení voleb sném
teprv ustaven a poslanci skládali předepsaný slib.
Na sněmu moravském ve III. schůzi schválen pro
zalímní rozpočet na 6 měsíců s dosavadními při
rážkami, Většina zemských sněmů zakončila po
sledním dnem starého roku svoje zatímní zasedání,
vyřídivší hlavně prozatímní rozpočet. Nejvýznač
nějším bylo z nich zasedání sněmu haličského,
kdež přes všechny domluvy, eby se od něho u
pustilo, podán byl důrazný protest proti pru
šáckým ukrutnostem vřešenským a hnězdněnským.

Poslanec dr. Tschan na s-hůzi všeněmeckých
poslanců v Praze vyloučen ze sdružení všeně
meckého, protože nezjednal si dostiučinéní za zná
mou urážku, kterouž učinil mu Wolf jako tchánu
prof. Seidla. Dle toho Wolf sotva zase bude zvolen,

eny polské obracejí se k ženám všech ná
rodů v záležitosti hrubého násilí pruského, vyko
naného na dětech a matkách polských a vyzývají
je k společné akci ve jménu lidskosti a spravedlnosti.

Před vánocemi nastalo v Německu proná
sledování slovanských spolků. Celé řadě českých
a polských spolků nařízeno, že na příště smí se
užívati jen němčiny jako jednacího jazyka. Něko
Jik spolků rozpuštěno,

Evangelická jednota v Německu povolila pro
1. čtvrtletí 1902 opět 500.000 murků na podporu
hnuti »Pryč od Říma« v Rakousku.

Do Německu dopraveni 4 Němci z Kame
runu v Africe, kteří pro n slychané ukrutnosti
spáchané na domorodcích (narazili jednoho čer
nocha na kůl pro dluh, jinému oko vyraženo a
j-), odsouzení ku mnohaletému trestu v káznici,

Velkého úspěchu dosáhlo Rusko novou ob
chodní smlouvou s Persii, kterou oba státy vy
měňovati si budou své výrobky beze cla a že
Persie na výrobky jiných států zavésti má ruskou
celní sazbu.

Finové jsou dále Ruskem potlačování. Ne.
dávno bylo jim vydávání 3 časopisů pro všechny
časy zakázáno a sedm jiných na čas zastaveno.

Poslední porážky britského vojska na jiho
africkém bojišti jsou dle všeho větší, než se v první
chvíli oznamovalo. V bitvě u Tweenfonteinu ani
jedinému Anogličanu nepodařilo se vyváznouti, ač
branná moc anglická bylo větší než boerská, Boje
v obou republikácn mohou trvati ještě dlouho,
ježto více než polovice boerských bojovníků ztru
tilo vše, majetek, ženy, děti, příbuzné a nyní ti
ubožáci naplnění jsou jen touhou, aby na Angli
čanech vzali odvetu,

Spor mezi Čílskema Argentinskem, z něhož
hrozila válka, byl smírem zakončen,

Německo-venezuelský spor nenabyvá přilišně
slibné mírumilovné tvářnosti, Nechce totiž presi
dent Castro nikterak přistoupiti na požadavky,
jimiž Německo domáhá se svého dostiučinění.

As 2000 čínských vojáků vtáhlo už do Pe
kingu. Všecky stráže vyslanectev opatřeny jsou děly.

Z činnosti katol. spolků.

Z Hradce Králové. Vzdělavacía pod
půraý spolek křesť. socialních žen a dívek v Hradci
Králové koná v neděli 5, ledna 1904 ustavojící val
noa hromadu v Adalbertinu.

Z Týmiště. Po delších přípraváchzaložen byl
v neděli dne z. prosince unás vzdělavací křesťansko
demokratický apolek, Spolek byl sice již očekáván,
ale proto přece založení jeho částečně překvapilo a
vzbudilo živý zájem v občanstvu. Zájem tento bylo
uříti v neobyčejně četné návštěvě velikého sála „pan
skéhe doma“, kumž dostavilo se před podetím schůze
téměř 400 posluchačů ze všech vrstev občanstva.
Schůzí zahájil vp. kaplan Dvuřák jménem příprav
ného komitétu případným proslovem, načež promluvil
vdp. diec. předseda dr. Reyl o významu nového spolku
delší působivou řeč za napjaté pozornosti nejenom
přátel, aule i nepřátel nového spolku, jak to bylo lze
pozorovati z četných návštěvníků, kteří si činili pilně
zápisky. Není pochyby, že neopomenou poznamenaných
úryvků použítí ka poučení i těch nepřítomných. Po
úvodnířečipřečetla vyložil vdp. Dr. Reglatanovyno
vého spolku tak pochopitelně, še se vůbec nikdo ze
sbromáždění nehlásil ku dotazu aneb ku vysvětlení.
Na to přistoupeno ku zápisu členů, jichž se ihned
přihlásilo 7%, mszi nimiž 17 žen. Při volbě výboru
byl zvolen duchovním rádcem spolku vdp. farář Šourek,
předsedou p. Frant, Hlavatý, díiovedoucí slévárav, vp.
Drořák jednatelem, p. Kozel pokladníkem, p. Hladký
kuihovníkem, výbory pp. Kováříčeka Sychra. Náhrad
níky jsou pp. Vašata a Pecolt, revisory účiů: pp. Josef
Tůma a Fr. Pavloraký. Zvolený výbor pořádal ihned
první achůzi, v níž po odbytých formaliích natanoven
program další činnosti. Nové.nu bojovníka za křes
fansko-demokratickou myšlénku voláme: Zdař Bůh!

Jednota katol. torar. v Třebecho
vleích pořádá dne 6. ledna 1902 přátelskývečírek,
na učmž promluví slovatný pan JUDr. Jan Sedláček,
advokát a předseda katol, politické jednoty v Uher
ském Hradišti, o thematu: „Rolník a řemeslník sloupy
státní i společenské budovy,“ Začátek o půl osmé
hodině večer,

Národní katolická jednota v Ličně
konala v prosinci dvě schůze. Lue 8. prosince řečnil
dp. J. Bezdíčok, jmenovaný farář Sopotnický a doka
znval v řeči u pochvalou přijaté, že náboženství není
věcí soukromou. Dne 26. prosince promluvil důkladně
a spůsobem velmi důstojným vp. Fr. Jakl z Hradce
Králové, kterak chce pomoci stara rolnickému strana
křesťanských aocialů. Přečetné shromáždění, jemuž
místnosti ani postačiti nemohly, vyslechlo důkladnou
a velmi zajímavou přednáška pozorně a odměailo řeč
níka pochvalon. Z mladého dorostu pobavili nás J.
Jehlička, J. Pinka u J. Samek pěknýmivýstupy a el.
A. Sýkorova přednesla trefně pěknou štědrovečerní bu
moresku. — Shromáždění setrvali i po skončeném
programu v příjemné zábavě. Zdař Bůh

Zprávy místnía z kraje.
Zprávy dlecésní. Vyznamenáníjsou:

pan Ant. Sysel, farář ve Zvoli a p. Jan Otčenášek,
farář hořičský na odpoč. v Bohdašíně, jmenování čest
nými děkanya p. Jan Ot, farář v Sedlňově, b. notářem.
Ustanovení jsou: p. Alois Kaván,administrator,
za faráře v Poniklé, p. Jos. Kovář, kaplan vlčický,
za administratora tamtéž, p. Jan Šole, kaplan žlunický,

(oenorán prozatímným Pegiatratorem v bisk, konsist.anceláři, p. Vinc. Šetina, aplan kněžický, za kaplana
do Žlunic,p. Joa. Hypě, koop. ve Šlapánově,za koop.
do VelkéÚpy. Uprázdněné místo II. duchovního
správce ve věznici v Kartonzích od 12. prosince 1901.

Závěrečnou pobošnost večerní na
den av. Silvestra v kathedrálním chrámu králové
hradeckém konal jako i jiná léta sám nejdůst. Vrchní
Pastýř za ohromného návalu věřícího lidu. Bývá
tento den skutečně pro mnohého křesťana rozhodnu
jícím v celém životě, proto i málo horliví křesťané
v týž den vzpomínají na vyrovnání svých celoročních
účtů s věčným Soudcem. Vrchní Pastýř dojemnými
slovy vyložil slova Spasitelova: „Bděte, nebo nevíte
ni dae nl hodiny“, načež vykonal před Velebnou Svá
tostí děkovné modlitby. Kóžv těžkých dobách duševní
i hmotné krise nalezneme u trůnu Božího vyslyšení
v novém roce!

Osobní. Pan Karel Brož, řiditel c. k. reálky
v Hradci Králové, povýšen do VL. třídy hodnostní,

Protl týrání zvířat. Městskáradazvláštní
vyhláškou zakázala nelidské zbytečné týrání vepřového
dobytka a drůbeže, jež se děje téměř o každém trhu
a působí neblaze na cit mládeže i každého jímavěj
šího občana. Často jsme byli avědky, že několik slepic
aneb hnus bylo uvázáno za křídla aneb za nohy na
jediném motoozu a jako kus kamene přehazováno na
dležbě náměstí. Opatření toto jest včasné a přísný
dozor budiž na jeho detření držán. Rovněž trochu po
zornosti mělo by se věnovati psům do vozu zapřaže
ným a každý Jenoch sedící na naloženém vozíku měl
by býti ihned k pokutě ohlášen.

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsícprosinec 1901: VloženoK 138.398*30.vybránoK
162.632*37,zůetatek K 1,220.239-78. Půjčeno K 49,868-—,
splaceno K 66.825'08, zůstatek K 1,192,923-02. Počet
účtů 2224. Pokladní obrat K 1,005.075-91. Záraění
fondyK V0.18866,

Klieperovo divadlo. V pondělí30, pro
since provedena apolečností p, Bukovou v našem di
vadle voselobra „Zkrocení zlé ženy“ od Shakespeara
ve prospěch obecné kuchyně. Obecenatvo jevilo veliký
zájem na umělecky provedených jednotlivých úlobách.
V sobotu 4. ledna má zasloužilý umělec p. Šípek

svůj příjem, k němož zvolil své nové drama „Na
starém bamro,“ jež zadal Národnímu alvadin v Praze.

Zprostředkovatelna práce v Hradci
Králové má k zadání místa pro 2 dělníky zámečnické
a učně na kočárnictví; nastoupiti mošno hned. Opa
tření místa jest jak pro dělníka, tak pro zaměstnéva
tele bezplatné Nutno přihlásiti se na dvojitém koresp.
lítka u p. Josefa Poláka v Hradci Králové, biskopská
residence.

Při madání císařovnyMarieAnnypro chudé
s nemocné v Čecháchobsazeno bude místo nadační

ro polit. okr královéhradecký u obnosem 20UK ročně.oto místo nstanoreno pro chudou blecht ckou osobu
madského neb ženského poblaví ve stáří nejménějtu let,
které trpí vleklon nemocí, je katol. náboženatví, s dob
rým chováním mravním a bydlí v politickém okresu
královéhradeckém. Žádosti podati třeba c. k. okres.
hejtmanství v Hradci Králové do 15. ledna 19023a
připojiti: s) křestní list, b) vysvědčení lékařské, c, vy
avědčení chudoby a mravů.

Katolická jednota v Kostelel m.0.
sehraje dne 5. a 6. ledna t. r. vánoční zpěvohru „Ča
rovnou noc“ ve 8 jednáních od Jos. Flekáčka. Začátek
po oba dny o půl 4. hodině, odpol. Ceny míst jako
obyčejně.

Občanská Beseda v Kyšperku poládá
v pondělí 6. ledna 1903 v místnostech besedních kon
cert proslalého dámského pěveckého tercetta z Prahy
(slečny: M. Friedlova, E. Liškova s O, ilinkova) za
spoluúčinkování koncertní pianistky s). L. Urbanové,
Pořad. 1. B. Vendier: a) Vyběravá, b) Starost o mi
lého. Dámeké pěvecké tercetto u průvodem piana. 2.)
a P. J. Čajkovský: Daetto Taťany a Olgy z opery
„Bugen Oněgin“, b) Jos. Procházka: Dvojzpěvy SI. E.
Liškova a O. Hinkova. 3. Jos. Sak: Suita pro klavír
op. 21.: Menaet, Damka, Allegro ma non troppo. SL.
U-banova. 4. K. Bendl: „Písně o růžích“. Dámské pě
vecké tercotto s průvodem piana. 6. Libické písně,
Dámské pěvecké tercetto unisono 8 prův. piana. 6. J.
z Kásnů: Velká fantasie na motivy Smetanova cyklu
symfonických báení „Má vlast“. SI. L. Urbanova. 7.
B. Smetana: „Poutník“, „Má hbvězda“, „Vlaštovičky“.
Dámské pěvecké tercetto u průvodem piana. 8. Jan
Malát: Zpěvy lidu českého. Dámské pěvecké tercetto
e průvodem piana. Začátek o půl 8. hod. večer. Cen
míst: křeslo 3 K, I. místo z K, místa v II a III.
místnosti po 1 K 20 h. Předprodej lístků lask. pře
vzala firma J. Hostinský, obchodník v Kyšperko.

Ve Smiřicích zřízen byl dle úředního lista
vídeňského k vedeaí správy císařských rodinných
statků zvláštní aprávní orgán pod názvem cís. a král,
inspekce rodinných statků a s oborem působnosti ři
ditelství c. a K. avakromých a rodianých statků ve
Vídní a v Praze, kterýž 1. lednem 1900. vatuupil
v Činnost,

Z Lomnice m. Pop. Na den sv. Štěpána
sešla ne nade katolická jednota ku členské měsíční
schůzi. Účastenství bylo tak četné, že prostranný sál
sotva stačil a pro příště budeme snad naceni omeziti
schůzi pouze na členy. Přednášel vel. p. J. Kouba
z Nové Vsi „U lásce k vlasti“. Dokázal, že právě
katolíci jsou vždy pravými, roshodnými a obětavými
vlastenci — ano mnohý národ právě své pevné víře
děkuje, že nezabynul dosud v příboji živlů cizích. Pak
zapěl dámský odbor řízením vel. p. J. Kniese dva
dvojspěvy od K. Bendla — ze sbírky jeho „V přírodě“
a sice: „Lesy šamí“ a „Bodlák“. — Vánoční nálada
tlamočena byla starodávnou koledou z Kopidlenska, již
zazpívali chlapci. Zvláště ale mile pobavili nás pp.:
Sucharda, Nosek a Harcuba ml. výtečným provedením
dvou čísel komických. Tak četné a tak animované
schůze jsme dosud neměli. Dostalo se nám také daru
20 koran od důst. p. faráře J. Hůlka, a vzdáváme zu
ně srdečný dík. Zdař Bůh!

Z Něm. Brodu. Jako léta minulá, tak i
letos péčí a snahou ctihodných gostor III. řádu av.
Františku, zvláště ct. představené Kaverie byl vo zdejší
všeobecné okresní nemocnici slavaostaě vystrojen vá
noční stromeček. Podarování byli všichni pacienti,
Celým oblekem obdařeno bylo 18 děvčat a 18 hochů,
10 dítek jednotlivými částmi obleku. Dospělým nemoc
ným, as 130, poskytlo se také na Štědrý večer hojně
cenných dárků; na Hoží hod pak přilepšeno jim pe
čení a pivem. K pořízsní vánočního stromku 4 darů
na prosbu ctih. sester poskytli následající dobrodinci
a ústavy as 300 K: SI. městská rada, sl. okrosní vý
bor, al. občanská záložna, ul. pravovár. měšťanstvo,
spolek sv. Vincence; pí. hrab. Hartmanová, sl. Hera
fová, pí. Kabeláčová, choť starosty, sl. Leopoldina Ka
beláčová, pí. Matějková, choť c. k. okr. hejt., pí. Ma
linová, pí. Nenernová, choť advokáta, pí. Nováková,
pí. Patová, choť sládka, pí. Šitková, choť c. I. no
táře, pí. Šabrtová, choť lékaře nek, pí. Šupichová,
choť inženýra, pí. Štefličková, choť řid. c. k. gym., pí.
Trnková, pí. Talachová, pí. Vítková, choť c. k. rady
zem. svudu a okr. soudce, pí.Vonděrfrová, choť měst.
lékaře, pí. Zabradnická, choť primáře; p. JUDr. Brzo
rád, advokát, zemský u říšský poslanec, bratři Číš
kové, p. P. Dafek, prof. na c. z gymn., p. Gotwald,
p. P. Kadeřávek, prof. na bohosl. fakultě, p. P. Kra
tochvil, prof. na c. k. gym., p. Kraus, p. Matoušek, p.
Motl, p. MUDr. Masi, intsrpí lékař nem, p. MUDr.
Navrátil, p. Nebesaf, pekař, p. Neumann, prof. c. k.
gym.; p. Panský, řezník; p. Rauch, kaplan; p. Rychlík,
p. Seidl, obchodník; p. Slavík, vp. Snížek, kaplan;p.
Strádal, obchodník, p. Stránský, pekař, p. Štefánek,
p. Streit, p. Stolz, městský radní, p. Vančura, děkan
a bisk. vikář nekretář, p. Vencelides, p. MUDr. Za
hradnický, primář, p. Záruba, řezník, p. Zdeboraký,
obchodník. Všem lidumilným aštědrým dobrodinoům,
kteří přispěli k potěšení ubohých nemocných, „Zaplať
Běh 1“

Z Horního Jelení. Bojproti klerikalismu
započal jiš i u nás. Dne 26, prosince svolali socialní
demokraté důvěrnou schůzi « programem „Politická
situace a klerikalismas“. Řečník, občan Corel = Vys..
Mýta, začal hesky, jak byl pět roků v klášteře a ne



mob) nikdy proti těm klerikálům nic špatného říci.
Kdyš ale potom přišel mezi lid, tu teprv rozbřesklo
se mu v hlavě, kterou nemá jen pro drbání jako mnozí
lidé a poznal, že « dřívějších jeho vychovatelů stali se
Jidé, kteří jsou proti všemu rozširování vedělanosti a
osvěty, totiž klerikálové, Na důkau, še klerikálové jsou
poohé nic, ukazoval brožura sepssnon kanovníkem
Drem Jos. Buriánem a vydanou před volbami do V.
kurie. Vybíral a překrucoval jednotlivé věty, jak jen
mobl. Proč nepřečetl řečník celou brožara? To nebylo
potfeba, že ano? Víme to, víme již dávno, že vybíráte
vády jen to, co mavám hodí do krámu. Když pak ještě

pinil pátera Šimone, který prý přišel od av. Petra,
okládal, že si jejich program o dělení, světové robo=

tárně a volné lásce špatně vykládáme. K čemu potře
bujeme výklada od suc. demokratů, vždyť mámo pří
klady! (posl. Wolf. Sociální demokraté bojují prý
proti klerikalismu každému a protože žádný jiný není
tak nebezpečný socialistům jako římsko-katolický, mus(
bojovati jen proti tomu, poněvadž je i nejorganí
sovanější a má nejpevnějších základů. Při schůzi té
„měli jeme příležitost poznati v pravém avětle blavu
obce starostu | pana Než jak to přijde, že
s pana doktore, upřímného Čecha, stal ne mezi
národní sociální demokrat? Proč? | —Aba, ušto mám!
Pan starosta má jistě větší strach z těch černých
než červených bez barvy a proto si bratr 8e Boudru
hem podají ruce, čímž stanou se všichni občany a
-potábnou pak společně na ten klerikalismns. Vósk on
Český národ neuteče a když uteče, nebude daleko.
Dále nás velice zajímal žid Stein, bez toho by se to
ovšem nemohlo skončit. Ten byl až na pochvalu,
kterouž neskrblil, bezky zticha, vždyť mu také nikdo
nic nedělal. Řečník poukazovaljen ne jmění klerikálů
hatol. a jmění židotské „vůdců soc. demokratických)
nechal pěkně « pokojem. Pak se soc. demakratům
nezamlouvá žebnání zbraní jakož i to, že od:ouzence
na smrt doprovází kněz. Inu, lepším by snad bylo,
kdyby s vojskem proti nepříteli šlo několik tečníků
po případě řečnic k. př. soc. dem. a ti by se již

starali o to, aby se mrtví dostali lehčeji do hrobu.
aké to by dělalo větší dojem, kdyby odsouzenec

v poslední hodině svého života na místě Otčenáše
proklínal nejen život avůj, ale i celou epolečnnst
bdskou, která jej na šibenici přivedla. To je něco
pro socialisty. Jedná-li se řečníkori o určování směra,
v jakém mají katol. kněží náboženství vyučovati, to
dobře ví, že Kristne byl a co kázal, za chvilku to
ale zeseká tak, že z celého náboženetví ovšem jen
katolického udělá obromnou hloupost. To Budhisté,
ti prý mají učení mnohem božštější. Když jim jeden
z přítomných klorikálů vytýkal, že je-li náboženství
-věcí soukromou. proč buší do ného veřejně pří každé
příležitosti, ztropili tak velký hluk, že nebylo slova
slyšet. A tak to šlo při dprýmech a žertech na vzdor
klerikálům znamenitě. Všechno bavilo se dobře až na
dva hošíky do školy ještě ani nepatřící. Ti na ta

komedii hleděli jaksi př Lepší by zajisté otectěch dvou chlapečků udělal, kdyby dítky své do
kostela na místě do hospody na schůzi aoc. demokrutů
zavedl. Nestyděl by se? Jakou radost měli páni
z táboru svobodomyslných nad porážkou klerikálů,
poznati lze z toho, že až pod jedním praskla stolice
a on se radostí svobodně po zemi válel. Boj máme
tedy vypovězený a proto i my se připravíme k odra
žení útoku všech nepřátel a jsme jisti, že prapor
kříže zvítězí tak jako zvítězil vždy. Proto pozor
-vždy a věudel

Z Týmiště. Lidovýspolek křesť.-vocialnív Tý
ništi pořádá v pondělí dne 8. ledna členskou schůsi,
při níž promluví „U naších unahách“ p. Jenšovský,
řezbář z Hradce Král. Po přednášce volná zábeva při
stolech. Začátek v 6 hod. večer. Vatup volný členům
„a jimi uvedeným bostům.

Vojenský komcert c. k. pěšíhopluku č.
42 bude pořádán v neděli 6. ledna v hotelu „Merkur“
v Hradci Králové. Vatupné za osobu 40 h, rodina 1
K. Začátek o 7 hod. večer,

Různé zprávy,
Vimceme Bramdi, zemskýarchivářmorav

ako-elezský, zemřel v Brně 28. prosince 1901. Zesnulý
vynikal jako rozhodný katolík, obětavý vlastenec a
velký učenec. O jeho šlechetné povazs mohl by vy
pravovati mnohý chudý, leckterý student a j. Braudi
narodil se v Brně r. 1834, kdež po skončení univer
sitních stadií stal se učitelem na reálce a r. 1861
zvolen byl archivářom moravsko-elezským. Národní
vědomí probadil v něm Augustián Fr. M, Klácel
Zásluhy jeho jsou téměř neocenitelné ©Ze spisů jeho
jsou nejznamonitější: Codex diplomaticna et epistola
rie Moraviae — diplomatářmoravský, obsahující lie
tiny latinské, České a německé až do konce XIV.
století; „Glosarium illustrans bohemico moravicae
historiae fontes“, kniha, která jest takřka naučným
slovníkem všelikých názvův, zřízení, úřadův, osob a

pomnů staročeských a středočeských; „Kniha proaždého Moravana“, souhru to dějin, zeměpivu a sta
tistiky Moravy. Mimo jiné napsal mnoho článků do
různých časopisů. Pro své zásluhy vyznamenán
Brandl rytířským řádem Frant. Josefa, ruským řádem
av. Anny atd. R. i. p.

Dvě zajímavé amekdoty o papeži
Lva XEFI oveřejňojeznámý italský list „Popolo
Romano“. Papež miluje rychlou, hbitou práci a nu
mu neví protivnějšího, než liknavé okolkování a pro
vedením nějakého .kolu. Nedávno zpozoroval, že jeho
domácí knihovna je ve značném nepořádku, i povo
lal k sobě bibliotekáře, aby knihy srovnal. „Jak
dlouhé doby“, pravil k němu, „badete k té práci
potřebovati ?“ „Asi patnáct dní, svatý Otče“, zněla
odpověď. „Ach ne, osm dní na to stačí úplně j“
avolal papež s udiveuého bibliotekáře ber okolků vy
bídl: „Dejte se ned da práce a nevábejte ani vte
řinu. Oběd vém sem přinesou, o to Be již postarám;
pak si bodínu odpočiňte a bned zise v práci pokra

čojte. K čosté hodívě vás navětírím, abych viděl, jak
vám to jde od roky.“ A ble — za pět dní byla
knihovoa v nejvzernějším pořádka| — Podobně ener=
gicky „popohnal“ papež jednoho ze svých komorníků
k rychlejšímu nčení se jazykům, Muž ten mluvil do
konale usi sedmi jszyky. Jen angličina působila mu
obtíže a často říkal, že +e řeči této asi oikdy ne
naučí, „Do pěti neděl budete mlaviti zběžně aoglicky“,
rozhodl papež a poslav mo vám ujítele, rozvrbl ho
diny učební a dal si občas podávati zprávy, jak
komorník v učení prospívá. A čemu by byl nikdo
neuvéřil: komorník uančil se abgličině tak, že 8 cír
kovními zástapci anglickými mohl rozprávěti zcela
plyoně.

Ze slovíčko „Zde“. MUDr.Ošťádalz Pro
stějova, který se v říjnu m. r. při kontrolním shro
máždění hlásil slovem „Zde“, byl vojen. soudem olo
mouckým za eouhlasu ministerstva války odsonzen
k žaláři na 6 měs. posty a tvrdým ložem zostřenému.
— Hlavou zeď neprorazíš,

Pryč a kříšíl „N. Freie Proass“oznamoje:
Dne 24. srpna usnesla se městská rada v Arlesu ve
Francii, aby všecky kříže v ulicích a na náměstích
v Arlesu byly odstraněny ; a etalo se tak s kříži na
náměstích Lamartineovu + Saint Esprit. To zavdalo
příčinu k hlučným projevům a depntace dam odebrala
sa k mairovi (starostovi) Nicolasovi a prosbou, aby
provedení usnešení městské rady z 24. srpna t. r. od
ročil. Marie přislíbil, že bez nového dotazu nedá nic
dále prováděti. V noci z posledního pátku na sobotu
porazili však obecní úřadníci za proudů deště všecky
kříže v ulicích a na veřejných náměstích v Arlesn.
Hozhořčení nad tím v obyvatelstva bylo ohromné a
během sobotního odpoledne stalo se bouřlivým. Něko
Jik tisíc osob táhlo v procesí k Pont de Flanenre,
kde se obraz Kristův odtrhl od poraženého kříže a
ležel v blátě, aby ho přenesly do kostela La Major.
Před domem maira vypukl dav v bouřlivý pokřik a
policie měla mnoho práce, aby zamezila násilné vnik
natí rozlíceného lidu do doma. Také před radnicí
došlo k bouřlivým projevům. Došlo i k velkým výtrž
nostem proti některým městským radním, kteří hla
sovali pro odstranění křížů. Maire Nicolas ohradil se
v plakátech proti zodpovědnosti za skutek, který ontře
odsuznje. Zboření křížů jest prý skutkem fanatických
protiklerikálů. Proti vinníkům zavedeno bylo sondní
vyšetřování,

Největší lokomotiva sostrojenabyla v
Americe továrnou Brooke-Lokomotive-Worka. Obrovský
stroj tento váží 96 tan (tona — 10 met. centům) a
má 8 08, na nichž jest 12 kol veliých a 4 kola malá.
Příslušný tendr váží 46 tan, Rourový kotel má 378
roar podle soustavy Belpaireovy, tlak páry dostopaje
15 atmoster, zdvíh pístu měří 86 cm., průměr válce
56 cm.; osm hnacích kol má průměra 1'4 m. Tažná
síla rovná se 2640 koním, což jest skoro trojnásobná
sfla naších lokomotiv nákladních a více než dvojná
sobná největších lokomotiv evropských. Po rovině
utáhne tato jediná lokomotiva vlak 7700 tun těžký
rychlostí 20 km. za hodinu, do stoupání 1.69, utáhla
ještě vlak o 1070 tunách!

Poměry vyznání na Rusi. Dieposled.
ního sčítání z r. 1897 v Rasku provedeném bylo ji
štěno, že k pravoslavné církvi se hlásí 87,384.000 lidí,
to jest 6954 proc. všeho obyvatelstva Ruska; mimo
toho bylo zjištěno 2,173.000 starých pravověrců,
11,420.000. katolíků (9:03 proc.) 4 mil. 783.000 pro
testantů, 1,220.000 jiných křesťanů, 13.888.000 moba
medánů, 5,189.000 židů a 647.000 pobanů. Katolíci
jsou ponejvíce soustředění v guberniích Kovno, Vilna,
Vitebsk, Gredno a Minsk. Nápudný jest počet židů.

Pjapato počtu nejsou zahrnuty gabernie raskéhoolska.

Chytrost nad chytrost. Arona Moric
sešli se v hospodě, kdež ai poračili pstraby. Byby
nebyly stejné a oba měli chuť ma větší. A proto každý
ee ostýchal bráti napřed. Aron pobízel: „Vezmi si
napřed. Moric: „Já napřed neberu, jenom si vezmi.
Ale Aron nechtěl a tak se hádali dlouho, až konečně
Aron se rozhodl a vzal si — větší. Moric toho neoče
kával a cítil, že jest tím ošizen. Proto v nevoli pravil:
Ale to je nestydaté!“ Aron se bránil: „Co je nesty

daté, jak?“ — Moric: „Ze jsi si vzal rybu větší“.
Aron: „A co bys ty učinil, kdybys bral první?“
Moric: „Já bych si vzal meněíl“ Aron: „Tak vidíš,
já jsem ti ji nechal. Co ještě chcešl?

Domácí pojišťovny hovězího do
bytka. Ač na Moravě zřizuje se zemská pojišťovna
hovězího dobytka, ač v Čechách bledí na tuto zem=
skou pojišťovnu moravskoo jako na vymoženost rolnictva,
přece zůstanou místní pojišťovny ústavy blahodárnými,
Rolnictvo sa.o si je zuřídilo a opravilo dle svých
místních potřeb. Na místní pejištovny ještě nikdo
nenaříká, naopak každý jim blabořečil. Kdo chce se
znati zařízení wmístních pojišťoven, přečti si první
číslo t. r. „Milotického Hospodáře.“ Administrace
v Miloticíeb u Hrauic pošle jej každému ochotně
zdarma na ukázka.

Bohatý žebrák. Jak se zJerasalemaozna
muje, zemřel tam žebrák pode jménem Krore známý,
který v jeskyni u zahrady Getheemanské bydlil. Za
nechal jmění 200.000 franků a starý hebrejský ruko
pie, za který londýnské britské museum 20.000 liber
šterlingů nabízí.

Pro čtenáře novim. Jest velmi mnoho
takových čtenářů novin, kteří mnohým a mnobým
slovům nerozumějí, ačkoliv by velmi rádi jejich pravý
výzoam znali. Mnohý z nich opatřil by si vhodnou
pomůcka, která vysvětlila by mn alespoň nejčastěji
vyskytující se slova, a při tom aby také nebyla příliš
drahou. Za tím účelem vydán praktický epis: „Přírační
knížka pro čtenáře novin“ — který obsahuje slovník
cizích slov, dála mnohé pončné drobnosti a konečně
sbírku latinských frází a citátů s českým výkladem,
které také dosti často v novinách ge vyskytují. Cena

při tom | nírá, jen 20 kr. i s poštou. Při většíchvobjednávkách přiměřenéslevy. Objednávky uvedeného
spisu vyřídí KarelKarásek ve Studenci n Horek,pošte
v místě.

Černochova domácnost. Talíře,šálky,
sklenice, mísy, zrcadia, Išíce, nože, lampy, deštníkyi
hodiny jsou ve většině chýších černošských; mýdlo a
petrolej jsou hledány. Potrava černochova se velice
zlepšila. Dřívebývali černoši vegetariány (rostlinoživci),
jenom při zvláštních slavnostech zabíjeli vole, nyní
však všade na veřejných tržištích aeadili se řezníci,
u nichž možno lacino nakoupiti. Také ostatní pokrmy
může ei černoch nyní všelijak připraviti; kdežto dříve
kupovati se mohlo jen ve velkém, možno teď do
mácí paní za málo peněz koupiti na-trbu rozmanité
potraviny, které si v ozdobných košíčkách nosí na
hlavě domů. Zvláštností jest, že na trzích jsou stoly,
při nichž dělníci popíjejí čaj. Vliv vzdělání pozorovati
jest především v ženském oděvu. Černá paní, aspoň
pokad setýká častébo přání oděva, vyrovná se svým
evropským sestrám. Sotva se nvěří, jak rychle se tam
rozšiřují šicí stroje.

Literární zpráva. Zasloužilýčtrnácti
denník moravský „Obzor“ nastupuje právé 25. roční
pouť. Za 24 let svého trvání rozšířil hojnost vybrané
četby zábavné i poučné. Redakce „Obzoru“ epočívá
v rokou osvědčeného spisovatele a básníka Vladimíra
Šťastného, jenž pečuje a úspěchem nejlepším o stálé
zdokonalování lista, Málo jest časopisů, které bychom
za lidovou četbu tak vřele doporučiti mohli jako
právě „Obzor“. Tendence jeho harmonicky přiléhají
k suabám naší „Obnovy“, Předplatné ua výborný
tento lidový časopis obnáší pouze 4 korany ročně;
mimo to každému řádnému předplatiteli se poskytuje
výhoda, že si může objednati libovolný počet exem
plářů mimořádných za poloviční předplatné po 2 ko
runách. (Předplácí se administraci „Obzora“ v Brně.)
Přejeme „Obzoru“ z plna srdce, aby na své jubilejní
pouti získal hojně nových příznivců. „Obzor“ pojal
v svůj letoší program práce všestranně zajímavé;
těšíme se na ně,

(Zualáno.)

Stanovy „Všeodborového sdružení“
jsou schváleny, Proto svolávají podepsaníustavující
valnou hromadu aa deo 12. ledna t. r. o l hod.
do Týniště nm. ©. do místností „Pavského doma“.
Valné hromady bude se moci zúčastniti toliko ten,
kdo do 10. ledna. u některého z podepsaných se
přiblásí za člena. Prosíme o hojnou účast! ©Každé
průmyslové místo ať jistě vyšle aspoň jednoho de
legáta.

Frant. Jukl, Jos. Urban,
keplan v Hradci Králové. © obuvník v Kostelci n. 0.

Listárna redakce.

edp. Díky za poslané! Uveřejníme.
Jeřlce. Odpověď pro nedostatek místa odklá

dáme na příště.
P. T. tazatelům. Lýkové koberce na dlažbu

chrámovou pro doba zimní vyrábí továrna p. Josefa
Boháčka a Vojt. Fotra v Turnově.

Osnámení.

f'ro pokročilost času jsme se odhodlali
vyprodati zbytek kalendářů »Štíte za cenu
sníženou, takže budeme čílati tímlo dnem
počínajíc za 13 kalendářů místo 8 korun
pouze 6 K 50. nefrankovaně. Kdo síještě
náš kalendář nezaopatřil, nezamedbej této
výhodné příležitosti. Objednávky,pokud zá
soba stačí, vyřídí obratem »Politické družstvo
tiskové v Hradci Královém. — | 6. číslo
»Duchu katolické Obnvvy« se již sází a
rozešle se koncem lohote měsíce.

(Tržní zprávy.
VHradai Králové, dna 27. prosin. 1901.1 hl.

pšenice K 1360 —1420, žita K 11-60—12-40, jeůmano
K 8 40— 9-20, ovsaK 6-00—6:60, prona K 9-50—09-90,
vikve K 9.60—10 00, hrachu K 19'00—92*00, jáhel K
18:00, krup K 16:00—2400, bramborů K 200—2 20,
jetelového semínka červeného K 7400—11200, jetelo
vého semínka (inkar.) K 40-00—120:00, máku K 3200,
olejky K ————->, lněného semene K 17-50—18:00,
190 kg. žitných otrub K 13-00, pšenič. otrab K 1150
1 kg. másla K 2:20—2:40, 1 bg. sádia vepřového K
144—160, tvarohu k 0-26—036,1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jedna bl. cibule K
"00—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0- 80—120,
1 kopa zelí 6:00—7-00 K.

"= Prodá so

právovárečný dům
č. p. 14. na Malém náměstí

vwHradci Králové.
Bližší poptávky u p. Dra. Hodovala,



JAN —
KALIS

v Rychnově p.5K.

přísežný znalec
c. k. okr. soudu.

Obrázkové
„A fenníky zašle,

Tak výše |
skrostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn.hodin

v krás. provedendoporučuje - - 

NĚ S

Vademecum
seu Brevis Synopsis

materiarum et casuum jn cura animarum freguen
ioram. Ad usum potissimum clericorum et neo
pacerdotum juzta optimos fonteg et probatos au

ctořés concinnavit

Or. Antonius Brychta.
Stram 541 — 6*. — Cena brod. K 320, poltou

K360.
Knihe se schválením Ordinariátním vydaná [S

sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání pončení bez

počná ve všech pochybnostech kněžského půsoení ae naskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. atek podává v autbentickém snění

8 .rogulas Jurie Canonici, seřadění bludů Wiklefo
T vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti- |

tuci Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o censurách sj.
církevních a konečně připojenjest celý Syllabus.|

, Podronný index nsnadňoje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.NBSNM8KBE
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Levně, ihned, správně

Všechny ní r poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

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

ve své c. k, povolené kanceláři jen

F*raha=II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.

= Právěvyšlo"BE
„Časových Úvah“

WI. ročníku čís. 1.
a přináší

Vyznání

slarého Dříšníka,
Socialní úvaha od Dra. Fr. Reyla

stran 32. —Cena S hal.
Při větších objednávkách 33 procent slevy.

Socialní úvaha tato líčí neblahé ovoce
liberalního hospodářství na poli politickém,
náboženském a socialním. V rámci po
měrně úzkém jest vystižena celá soustava
liberalního systému přehledně a popularně.
Spisek hodí se výborně za lidovou četbu
a odhalí mnohým předpojatým rub vy
chvalované nauky.

Objednávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové

Výtečná vlněná látka
pro pány na obleky
Metr zl. 2-20.noč
Vzorek této Játky jakož

1 bohatý výběr moderních
druhů De obleky, avrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd
nutí franko zašlou.
První český zasiln

telskýZávod .
Ed. Doskočila

v Chocni.

Úplnégarnitury."l

eD LA LST R E PG bujnýPe) kV

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře vo Výprachtielek)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
Bvůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.

-E

páně

pepri=ětěvýní

PK=rýSE

áoěný

EFI

tagněj
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ALÁMMNLI ZZN

CTCTNTTTTTIPNNKCDIOMNIROIAMTIONNNAZ LISNRIÍOTITsáně
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

doporučuje

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradel Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Prazestátní bronzovou medaili, v Kr.

Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom s právem
ražení zlaté medsilie a koranou.

(9000000
Veškeré práce z odboru maleb umě

lecko-průmyslových provádí ne s přesnou
dokonalostí

v malířské 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; maleb fagadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

OB" Práce a objednávky "UH
přijímá pro tmou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hračci
Králové, můj zástapce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na Velkém náměstí č. 36, vedle bisk, residence.

30G00G960L
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První
4katolický a zastlatelský závod £

Josef Poláňek A spol
továrna na oukna v Humpolci

doporučuje veliký výběr černých a
modních látek pro P. T. veledůst.

duchovenstvo.

i ku přání poskytují ee výhody platební.

Jj Vzorky na požádání zdarma a franco.

lol.

telejel

Katal odlolololotdlotetojolojololot

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobnóho:
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zincené a atříbřené, začs0ručí.
Vlastnívýroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno téš ve lhůtách. Opravy
snovuzlscení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea.
sašlou se již svěcené se stvrsením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může se vykásati četnými pocoval

nými přípisy P. T. zákaaníků a Odporučnje se tedy k sakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rolíkviářů,
bek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,

tácků na křest, svícnů, pa ů, schránek na Nejsvě
tdjší, patenek atd. co nejvíce.

5 kg. asi 15 kořenů K 6—5.. 20 , „52
6, „25 .„ 450
5, „30 , „ +—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky K2
1 kg. Hincian. „K 120

zaellá

CPDXGHICOI|X|CSIGODXCSD

Josef Mikulecký,

f Malinskýřen

pes3

:
ý vývoz mal. křenu v Kutné Hoře. A

letošní sklizně,

CPIXFPICOI|X|CHIGOIXEKIX

Nejvyšší vyznamenání na zemaké jub. výstavě v Prase
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školek“

chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nee vysn“za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst
v Prase: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1802. Jaror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu ns

Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hole:

(saloženo r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsonstavcO
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ích; -opravy a přestavbvarhan provede za nejmírnějšíc
podmínek, šach avšech soustav pro
harmonia kostely,školya
salonyv nejlepšímprovedenís pů
tiletou zárukou a za ceny mírné.

taxepravaamerická harmonie (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotovreno jit okolo 4000 nástrojů,
a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysnamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

hn



vážních
/

©

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích 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

levná, jakost výborná,

DOO0B0BDBOBOOGOODOOOČ

Oltáře, sochy a J.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje frma

Petra Buška synové,
uměl závod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přáník ma

hlédnatí franko zašleme. P

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočlyse neúčlují
Proredono ko 300 oltářů.

OOOOOOCI
Český

křesťanský uastlatelský sávod

DADALKA AMINUTA
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporačuje veliký výběr

černých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

—— Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
Výhodné platební misky

bezzvýšení- os.
Vzorky na požádání zdarma a fraaco.

Domek
v Novém Hradci Králové u silnice, půl
hodiny od města, nový, zděný, mající 9
obytných místností, pat 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 Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a dce
v Hradoi Králové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)
daporačuje ctěnému obecenstvu hojně sásoben
sklad klenotů, slatých, stříbrných a bravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškoré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se sárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde, Í
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně ubotovají, též

veškeré správky hodinek se nají
IM“ Vše za levné ceny. "E

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha ©
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
zmearná a svými vždy hladkými plochami sněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí

Proti dobírce 6 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE*raha, Vinařskául. 625-VIL.

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, melou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

T4ž ne splátky bos srýšení cen!

ME jes Krejčíkv Praze
© © © (založenor. 1880.)

člecký závod sochařský
MIENEEE| ©řezbáčekýpropráceko.

stelní odborně zařízený.
© ) © Fsárna a dílny:na Letné,Belerd.Kenanta Audnsks
a
doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědníce, křtitelny, konsoly, ovícny, lustry,

y atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vědy k“volnému problědnutí v místnostech zárodn.

Původnínákresy,ceníkyobal vož p a
©" Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. DO

, a se"ČS AE "s0"
ar AMOselypro nemocné

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající

ČENNEAENNNN

u" = -a©3©Ě. bg©€3<

E«a"a UNN
Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýbodnější nákup ruko
dilného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a lovně dodává všecky druhy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. apolky po
volujeme zvláštní výhody.

| |
Josef Neškudla,

c akr. dv. dodavatel

vJablonnémmadOrl.č.d.©
doporačnje P. T. veledůst. duchovenstvasvůj všudeš osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

vŘedh kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní. — Iilastr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.(NÉ

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímun období

va nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se snkny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

ýcce
eeeenábytek,

úplné zařízení bytů, výbavy pro nevěsty ;
nabízí a levně dodá

J. Matějček, |
truhlář.

Skladiště v dir. ulici. Dílna na Slezském Předm.

PYWYYXYVY Vdo

Veledůst. duchovenstvo, sl. řeholím, ústavům
a PT. obecenstva

uctivě oznamuji, že za tovármí ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodící se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Natem 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 I zl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním mebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží uabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštná slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují.

Prose za dobrotivou přízeň ojišťuji, že
jedinou snahou moji 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 1., Etlščina tř. 1 m.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízí

Praniišek JÍLOUŇ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.———



Ceny mírné.
Ludvík

w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.
vedle sálošny.

Při městské obci Královéhradecké obsadí se provisorně na jeden rok

mísko podoejního strážníka IL třídy
8 ročním platem 480 korun, 15%, drahotním příspěvkem, svobodným bytem, po pří
padě s ročním bytným 240 korun, pak oděvem a jiným příslušenstvím dle zvláštního
ustanovení.

Žádosti za udělení místa toho vlastnoručně psané podány buďtež podepsanému
úřadu purkmistrovskému do 15, ledna 1902, opatřené průkazy, že žadatel jest úplně
zdráv, statné postavy, zachovalý a ne starší 30 roků.

Přednost dána bude těm, kteří podají doklady o chvalné činnosti své u někte
rého sboru hasičského ve větším městě.

Po osvědčené jednoroční službě stane se postoupení z IIL do II. třídy se zvý
šeným platem a drahotným.

Purkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 23. prosince 1901. Starosta:

JUDr.Ulrich v. r.

Výrobky dokonalé.
| Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

kP

B Svým cičnýmpřísmivcům,odbě
NY, ratelům a sákasmíhům srdečně

k novémuroku
blahopřeje, sa dosavadní příseň

děkuje a o zachování jejíprosí
uctivě oddaná

Biskupská kmhtiskárna

Jan Kryspin
(J. Syvalterův synovec, ná

č, 145'0t., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporušnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice ' se Jelelnými rámy, st

těmi 4 vsasením.

Vetkerézozpošiz, skiny i odbornárada bezplatně. vší závaznosti
ku definitivní objednávce.

PRD“Nestetná veřejnái písemnápochvalnáuznání.ij
Založeno roku 1886.

IM4papírnický.
Na akladě veškeré druhy pa

píru, psací a kreslicí potřeby,
alba, kassety, kniby obchodní,

kalendáře, obrázkové knížky, jesle,
hry, kalamáře, těžítka atd.

Největší výběr dopisnic,
jak místních a uměleckých tak vánočních a novoročních.FPatentníkrabice
poštovním zásilkám ve všech velikostech. BY

OM
8

pánž?*

mnobokrát vyznamenaný

umělecký závod

Starší pamí, vdova po úředníkovi, prosí
o misto

hospodyně.
Táž podobné místo zastávala a jen úmrtím|
důst. p. faráře o místo přišla. Vyzná se ve
všech domácích prácech a prokáže se výtečným
vysvědčením i doporučením. :

Laskavé nabídky přijímá pod chiffrou
NSkromnost 50“ administrace t. I.

| poslacevačský |

v Pardubicích, |
—opravuje —

jakož(inověství
oltáře, kazatelny,|
všeho draba sochy |
a veškeré do obora
toho apadající práce

v nejmodernějším
provedenía vcenách|

velmi levných.

|

Navštívenky
všech druhů

nabízí

knihtiskárna.

BobddtdoaObbddddd |
+ Soorůsáty 4 +, ©ADOLF VACHEK.
+ $| Stavební a umělecké zámečnictví v Hradci Králové
+ animální a minerální (P| dopornčujeavinovnci okenice z vlnitého plechu zaručeněocelového,velmilehce

: : sz jdoucí. Swinovaci okenice plátěné, samočinné,vlastníhovzoru.Mlontování nosl
nejlevnější fosforečné hnojivo pro + a všech nýtovanýchsoočástí stavebních.Výrobaželeznýchokenfaconových,veškerých

všechny půdy. + mříží, náhrobních i zahradních, vrat, plotů,balkonů,výplnído dreří a t. d.
sixait ; ; ZvláštěupozorňujiP. T. pány stavitele na práce stavební, výhradně.

+ Zajišťujíen, účinek a nejvyšší : plnotnío E a nejdokonalejších de E po hoovndVÝDOSNO8 0 a vůbec veškerýc prac j slave ch ta uměleckých ve

; W“ Nenahraditelné "98 E robníse zárukou veškeréAdolf Vachek. v o ache |
+ k podzim ní setbě + starebnía uměleckézámečnletvívHradelKra, EBisku pská
+ jež nelze žádnou jinou kyselinou fos- + Dloubául. č 108,naproti cejchovnímuúřadu.
+ forečnounahraditi. +

+ Dále:kostnímoučku,chilskýledek, W“ EE O ai natý, soli draselnaté, kalnli,

i specielníhnojivoprestébiinya oko- kupuje každý housle, struny Jakož i veškeré, oZm zázoomČ hudebnínástroje
pilórákéAirvyyPÍONŮVÁPNO | ka v Hradci Králové č. r

Í dodávajís přesnouzárakouobsahu 4 vejjskladě Jana Čermůl loterie? 9továrnana v Břeclavi-+ é al Š prodává-Bakyselinusí- Poštoruě [Protože má zboží dobré alevně p .

AosnnmA, VOHRÁN22 k — —
Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 37.

ATTTPTTTTOPTTTPTTA| VSE
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Čáalo2.| Pmezi | V Hradci Králové, dne 10, ledna 1902. |
Inserty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne. ( Ročník VTIL

Masopust.
Podivné to slovo! Pochází s těch časů,

za kterých se po celý postní čas od popelce
až do velkonoc nejídalo maso. A proto ob
zvláště poslední den před popelcem nazýval se
„Garnevale“ — čili „maso měj se dobře“ nebo
v Čechách „od popelce masa zanech“, „maso
pust.“ A tak 8e dostalo toho jména celému
tomu časo od Zjevení Páně do popelce.

Ale starý jeden kostelník rozaměl tim
slovem masopust něco jiného. Byla jedaoa
na faře hostina visitační, na níž byl také „mi
lostpán“, to jest nenrozený, ale zbohatlý ma
jitel velkostatku. Pak ještě jiní páni světští.
Kostelník nosil na stůl, naléval pivo — a po
sloucbal, co páni mlaví. Při konci oběda
povstal „milostpán“, připíjel duchovenetvu a
skoro Be dušoval, že je „kongervativcem“.
S touto zprávon přišel kostelník do kuchyně
a tázal se tam kočího milostpánova, čím to
je asi jeho milosatpán, že je konservativcem.
Ten mu to ovšem nemohl vyložiti. Ale ani
sestřička pana faráře neuspokojila kostelníka.
Povídala, kouservy, to žeJe stlačené maso ve
škatulkách, aby dlouho vydrželo. „To, panno

popiko“ pravil kostelník, „nebude asi to, čímmilostpán je. On papá nestlačené masíčko na
talířích a ne ze škatnlek." Nedalo mu to. Nesl
nahoru kávu a tak mnoho se osmělil, že se
mladičkého a ještě ani rok vysvěceného a
vždy veselého „pana pátera“ zeptal, jaký je
to pán tem konservativec. Pan páter mu vylo
žil, komservativec nebo kongervativní že je
ten, kdo chce, aby se pořádek ve světě na

základě náboženství křesťanského zavedený
zachovával čili konservoval. Dobrá! Už to
mám! Vítězně vutoupil do kuchyně a hlásil,
co že to je ten konservativec čili hoagervativní.
Ale kdo mu odporoval, byl kočí. Povídal: „To

spíš náš p aepán jí maso sztěch čkatalek, nežže by byl takhle konservativní. U nás se v ne
děli nejen váže, ale i seká, orá, seje, řízky
vozí, a já celý Boží čas do kostela nepřijdu.
Právě v neději musím milostpána někam vézti,

neko příváším ho v neděli ráno z bálu a radovánek“. — Kostelník se velice garazi) a
pravil: „Jen, Jelí to prevda“,„Inn je,* odpo
věděl kočí. „Nevěříte li, zeptejte se pana vika

riusa. Ten vám poví ještě více. Sám poo bisknppsal milostpánovi, aby se + neděli nedělalo,

ale milostokn L odepsati, že se u
něho v nedělio e, leda jen to, co mocíbýti. — „Ala tollavšecko nemusí býti“ na

BáníJenták vyaala Inu, ovšems o. fo seentak vymlavilt, a milostpán povídal, že

si pes biskup u něho uškodil.“ Zapřáhat, sapřáhat— přišelrozkaz shůry. Bylo po bo
voru. Ale drahého dne šel kostelník s panem

páterem od nemocného. Pan páter jako jindyvesel, alé kostelník — nic; mlčel, dělal smut

ného. „Co pak je vám starej?“ — povídá ankaplan. „I nic.“ „Inu, něco vám je“ — „nn
— ono — jako tento, inu no, že jako je teď
divný svět, že už i volebný pán si dělá ze
starého člověka — masopust“.

Vle se sice vysvětlilo, že totiž milostpán to

jen tak říká, ale že kongervativní není. On že jeongervativním jen potud, pokud si přeje,aby
mu lidé — nekradli. A jestli si někdo s ně
koho včera nějaký „masopast“ (žert jako
v masopustě) udělal, že to byl milostpán.

A takových „milostpánů,“ kteři si dělají
2 lidí a celých národů, biskupů a z církve
— masopast, je více.

Naše Rakousko a nemýlím-li se i Bavor
sko, udělalo si n. př. masopust $ jednoho
bývalého evangelického faráře a spisovatele,
který poznav čtením, jaký vlastně byl Luther,
původce evangelických církví v Německu,stal
se katolíkem. ©Hrdinsky se vzdal své fary
v Hanoversku a bledal nějaký úřad čili živo

bytí. Myslil si, že bude nejlépe, obrátí-li sedo „katolických“ států n. p. doRakouska. Ale
poznal, že Rakousko je asi tak katolické, jako
ten milostpán v mé povídačce. Poznal, že
tim názvem „katolický“ stát dělají si páni

z dobrých lidí jen — masopust. A tak milý
bývalý pan pastor, ale ne naopak od katolictví
k protestantství odpadlý a obzvláště ne „rabín“,
musil se na vlastní nohy postaviti. Najal si
v jistém lázeňském unístě dům pro hosty a
vedlo se mu, pokud vím, až do nedávna dobře.
Mohl své syny dáti studovati, rodinu svou
opatřoval slašně, ba lépe než někde v kance
láři „katolického“ státu a zůstal katolíkem.
Luthera Sice poznal a věřiti mu přestal, cle
bylo potřeba, aby poznal i ten „státní katoli
cismns.“

I tenkráte, když se Rakoosko úředně
katolickým státem nazývalo, byl to vlastně
jen — masopust, který si jistí „páni“ z dob
rých lidí dělali. To spíš to „stlačování do
těch škatulek“ je katolicismus, než že rakouské
vlády byly opravdu katolickými. To stlučování
práv a avobody církve n při tom všem ještě
domněnka, že ae náboženství nepronásleduje,
jak to sám pan Kórber řekl, je ten — kato
lieismus. A najde-li se nějaký biskup, jako
ten, jeně v tom mém případě onomu milost
pánovi psa), najdeli se biskup, který chce
z té škatalky ven, tu si u pánů — škodí.

Aleaby semi hestalo, jako tomuvelebníčko
vi,aby 80 neřeklo, še Já si dělám z lidí masopust,
prosím, aby se každý o tom stlačování nábo
ženství a církve hleděl přesvědčiti. Nesmím
psáti příliš dlouhé články, a proto povím jen

něco málo. v pominám, co jsem snad jižjindy řekl. V Gruntě u Kutné Hory měl
v bídném stavu ponechaný kostel přes400000
koron jimení a padesát — píši padesát — let
se jednalo tam o zřízení fary. Evanjelíci se
katolíkům smáli a povídali: My mít tohle
jmění, dávno bychom měli faru i kostel. A
jakého to máte biskupa? A sami katolíci ne
mohli pochopiti, že by 2 církevního jmění ne

katolicismu do těch škatulek našich vlád a
kaocelářů. Nevěděli, že v katolickém státě ni
může každý se svými penězidělati, co chce,
jen ne — katolická olrkev. Dám ještě jen
Jeden příklad. Obromná většina rodičů a ae
rodičů katolických platí na školy, až se pro
hýbá a přaje -aby se tam děti především
„oaačily Pána Boha znát“, to jest, aby z nich
byli zbožní křesťané. A v skutku se lidem
hlásá, še uaše obecné školy jsou „katolické“,
Ale tu si takoví pánové dělají z dobrých lidí
— masopust. Kdo jen něco málo naše školy
zná, ví dobře,žesei v dějských školách nábo
ženství stlačuje do škatulky frajmaurského
zákona školského, do škatulky pana ministra,
do škatulky školních rad, v kterých i o ná
boženství katolickém mohou hlasovati ti z toho
čtenářům našim známého trojspolku. A známe
mnohé pány, kteří — jinak náramně svobodo
myslní, takže by i Pána Boha sesadili — po
řáde ještě křičí, že ty škatulky jsou dosud
příliš veliké, že je potřeba ještě menších, aby
se náboženství musilo ještě více stlačovatí.
A to nemlavím o školách vyšších. Ale pravda
je, že mlnviti o katolických školách v Ra
kousku — je dělati ei z dobrých lidí — ma
sopust. A. v národním i politickém obledu
máme v Rakousku též velice mnoho maso
postů. Hlavně se mluvívá, že Rakousko je
„Rechtsstaat“ — právní stát. Ale inu — ouo
— jako tento — im no, že jako je teď divný
svět. že už i ti páni, «teří mají právo a spra
vedlnost hájiti, dělají si z lidí — masopust.
Rakoosko je totiž k Čechům asi tak spravedlivé,
Jako ten milostpán v mém příkladě byl kon
servativní. Jaku u něho to bylo s tím zacho
váváním řádu křesťanského vůbec a 60 avěce
ním neděle všelijaké, tak je to také v Ra
kousku s tím právem a s ton apravedlností
proti neněmeckým národům. Utoho milostpána
bylo porušování řádu křesťanského hyzděním
neděle něčím, co mosí býti. A tak í náš drabý
Rechtsstaat, když Čechům ubližuje a právo
jeho porušnje, říká, to že jo to, „co musí
být“, čili dali tomu jméno „státní nutnost“.

Jako ten milostpán v ohom příběhu ne
dělají to všickni majitelé velkostatků. Jeden
napsal n. p. svému biskupovi velice křesťansky,

že vedělní práce hospodářská potřebna
není, jen když se v týdnu dobře rozdělí. A
tak je i s tím porušováním práva národů
v Rakousku. Počalo se trochu „rozdílet“, Če
chům se ho nějaký kousek těmi jazykovými
nařízeními také dal, a stát zůstal atát, nerbo
řil se, Naopak! Nejvěrnější „Rakušané“ upřím
něji ku státu nali. A tak se ukázalo, že
nespravedlnosti na slabších národech uení za
potřebí, čili že utlačování neněmeckých ná
rodností není žádná „Staatsnothwendigkeit"
— státní nutnost. Něco docela jiného je státní
nutnost. A co? Inu — ono, jako — tento, aby
si Prušák z naší „celé říše“ přestal dělati —
masopust —.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 9. ledna.

(Roshledy po „nových dráhách“. — Dr. Herold
ma sněmu království Českého předložil bilanci
dvanáctileté mladočeské politiky a vedení národa.

Když jsme před třemi měsíci na těchto
místech tvrdili a k tomn poukazovali, že v po
litiokám rozstranění českého lida nastávají
pronikavé změny, že příkroat a hranutost roz
stranění toho mizí, že otázky, které smýšlení
lida rozdvojovaly, jsou z denního pořádku
odklizeny, zdálo se, že slavíme z líbezného
sna 8 že povídáme jenom něco, co bychom
vlastně rádi viděli. Avšak nastalá přítomnost
dává nám za pravdu, že jsme hned dle prvních
známek změnu poměrů správně analysovali.
Proto také zajisté nikoho z našich čtenářů ne
překvapilo a nepřekvapuje, že se v poslední
době veškeré záležitosti a všechny události
veřejného života našeho posuzují daleko klid
něji, věcněji a etřízlivěji, než-li se dělo před
rokem. Neni zde k tomu ani času, ani místa,
abychom obšírněji vykládali příčiny toho,
neboť zajisté postačí, když stručně řekneme,
že při neobyčejné povrchnosti a zběžnosti
české žurnalistiky přítomné doby přeceexi
stují také listy, jejichž obsah jest velice ozdra
vojícím obkladem na ty mnohé rozpálené
hlavy, které druhdy neváhaly povídati a zu
pravda vydávati vše, co jim alina na jazyk
přinesla. A potěšitelným zjevem jest, še i ta

ppatrnábrotka vážně a svědomitě úkol svůj
pojímajících časopisů důsledným aneanavným
svým postupem dokázala, že se u nás mysliti
a nvažovati začíná A že zde více černé za bílé,
chybu za úspěch, plevaza srno vydávatinalze.
Zejména mladší generace bývalé politické,
na širokohubosti založené hospodářství rozhodně
odsuzuje a ve svých projevech vážně a důtklivě
o tom mluví, že český veřejný a politický
život nezbytně masí se bráti „novými dráhami.“

K tomu také tento list po celé své tr
vání upřímně, poctivě a vlastenecky, ponejvíce
8 největším sebezapřením svých spolupracov
níků působil a proto s dostiučiněním za
snamenáváme, že značný podíl na uklidnění a
a zvážnění přítomných poměrů docílen byl
také i vlivy jeho.

Radikální, socialistické i pruskými mar
kami podporované agitace uváděním tvrdé
pravdy, již jim čeleno, pozbyly své působivoa
ti, když se jim dokázalo, že prospěchy a
zájmy českého lidu leží mimo jejich cíle. Ra
dikální strana nejenom že uvadla úplně, avšak
nejbystřejší a čístí j ejí stoupenci najednou
dokonce stojí na stanovisku, proti němaž do
posud není a doufáme, že také nebnde, ze
strany naší žádných těžkých námitek. I když
možná někdy ve formě přestřelí, tedy ve věci
a zásadě po příslušném vysvětlení se dohod
neme, pokud o prospěchy celku českého lidu
a zájmy jeho vlasti bude se jadnati.

Dnes nutno pohlížeti nám do budoucna
a počítati s osobami, které v ní jednou důle



žité úlohy hráti jsou dle dosavadní své čin
nosti spůsobilé. A tu slaší poukázati k tomu,
že z grandiosního noblahého processu „Omla
diny“ české veřejnosti známý nechanioký rodák
dr. Alois Rašín, advokát v Praze, jal ae právě
vydávati v Praze veřejným otázkám věnovaný
týdenník „Slovo.“ Adkoliv za minulých let on
1 okolí jeho v jistém směru byl značnějedno
stranný, tak o obsahu prvních dvou čísel no
vého listu jeho, který znamená hlášení sa
k nové veřejné a politické činnosti a před
vádí její program, sluší říci, že zasluhuje
vážného povšimnutí především proto, poněvadž
v něm není žádné stopy po nějakém lichocení
a slažbovolnosti kterékolivěk, ani agitaci proti
katolické, A to jest v české žurnalistice zjev
pozoruhodný, když v život vcházející list ne
plýtvá falešnou svobodomyslností a když ne
pokládá za jeden ze předních svých úkolů po
tírání zásad křesťanských a morálky katolické.
„Slovo“ ojímá se své práce vážně, věcně a
6 patrným zřením k cílům, jichž dojíti chce.

Kd by se list tea i příště varoval všeho, co

český lid zbytečně rozdvojuje a byl podporovatelem a ochráncem toho, co ho v mocný,
silný celek pojí, není pochybnosti, že by se
při vážnosti, energii a zkušenostech svého vy
davatele dopracoval platného a užitečného
ovoce. Když jej, soudíce dle doposud vyšlých
jeho čísel, sympaticky vítáme, nenacházejíce
v něm ničeho, co by nám bylo nesympatickým,
tím ovšem není řečeno a vyloučeno, že se
právě s ním nedostaneme třebas do nejkrutších
konfliktů, kdyby se postavil na stanovisko,
které 8e uašim zkušenostem, našemu přesvědčení
a našemu pojímání pravdy příčí. Jak však
začal, to nesmíme před svým čtenářstvem za
tajiti a nesděliti mu, že doposud v jeho vyšlých
číslech nebyli podporování a vynášení ani ne
přátelé, ani neupřímní přátelé českého lidu,
A něco takového u nás stojí za zaznamenání
jako novina, neboť značí to potěšitelný rozhled
a politickou vyspělost vydavatele „Slova“. Ně
jaké spory a šrůtky s listem tím, který jest
spůsobilým kolom sebe soustřediti značnou
část vážné naší politické intelligence, viděli
bychom jako potřebu neradi.

Drahým pozorahodným zjevem bylo vy
stoupení německo-brodského rodáka poslance
Antonína Kuliny na sněma království Českého.
Pán ten náležel a náleží krajnímu křídlu
našich radikálů. Ale panenská řeč jeho na
sněma svědčila o tom, že stejně vážně a věcně
pojímá své politické působení, z něhož vše
možně vyloučil všechny stíny, jež mohly ně
koho z vlasteneckých kruhů boleti a urážeti.
Mladočeské vůdce řeč jeho, v níž na základě
věcném zejména k oěmecké agitaci proti čes
kým menšinám poukázal, velice překvapila,
tak že ji i nelibě nesli. Když všuk vzpome
neme, co oni z větru všecko v minulých dobách
mlavili, k čemu lid vybízeli, čím hrozili, tu
se nemůžeme zhostiti domnění, že pánové ti,
když již vlastenecky věrná n skutečně působivá
řeč mladistvého poslance Kaliny je znepokojilu,
patrně Jibují si vo přehnaném klidu, za dnešních
poměrů společnosti českých politiků nepří
postném, a.te podle toho patrně kapitáloě
nseštarali“. Co radikál Kalina na sněmu pro

FEUILLETON.

0 Tomáši ze Štítného.

K s00letému výročí jeho úmrtí napsal Jan Salšek,

Letošního roku připadá Soolelá památka
úmrtí jednoho z nejpůvodnějších spisovatelů čes.
kých vůbec a prvního křesťanského mudrce v Če
chách — Tómy ze Štítného — a vlastence na
slovo vzatého zvláště, Tomáš byl jednou z nej
Jasnějších hvězd, které kdy na oslavu našeho ná
roda v Čechách zazářily. Zaslouží si toho plně,
abychom jeho památku v tomto listě uctili, Vylí
číme 1. jeho život a půsohení, 2. jeho význam
v literatuře české a 3. význam Tomáše jako
mudrce českého. Tomáš ze Štítného, jak se psal
po svém rodném statku, byl za živobytí svého
mužem proslulým. Svědčí o tom netoliko hojnost
rukopisů pozůstalých, z čehož právem souditi lze
na rozšíření a oblíbenost jeho spžsův, alei mnozí
spisovatelé, kteří se na něho odvolávajíl

Štítný narodil se mezi rokem 1325,—26. na
Šiítném. Od starostlivých. rodičů dostalo se mu
pečlivého vychování, takže byli na vysoké učení
Pražské poslán, kteréž před tím r. 1348. od »otce
vlasti« Karla IV, založeno bylo. Štítný jako mladík
a4letý as »celou prudkostí svého ducha« poslou
chal mistry na učení vysokém a »v učení ztrávil
prvá léta své mladkosti«. Když mu bylo 29 let,
zemřeli mu rodiče; zdědiv takto otcovský statek,
sdržel jej k nedílné ruce se svýma dvěma sestrama
Petratou a Annous. R. 135. se oženil a měl se
svou chotí dva syny a tři dcery, V tichosti a
ústraní překladal knihy věro-a mravoučné sv, Au
Bustina, Davida bosáka, Alberta Velikého, Tomáše
Akvinského, Bonaventury a j. Poslouchával též

ueal, to nemusilo žádného Čecha boleti. Kdyby
naše mladá generace tak si vedla, jako někteří
její členové v poslední době začali, tu není
pochybnosti, když by ještě tu a tam něco
« mladických ideálů přirozeně odložili, še
potom by nebylo v národě žádných takových
sporů a mrzutostí, jaké Mladočešimívali, když
si odstavce svých řečí dávali diktovati od ši
dovských novinářů a protestantských pánů.

Nojvřelejším otitelům české historie za
mlonvá ne při nich to, že směr jejich řečí
nenese se zpět do minalosti, aby tam působi
vost svou Čerpal, ale že ge nese do budoucnosti,
jiš chce na základě dnes stávajících poměrů
lépe upraviti. Proto, když byse „nové dráhy“,
o nichž mladá generace mluví a jejichž save
dení pokládá za potřebné, vymezily za 80u
hlasn a spolapůsobení celého českého národa
a nebyly opraveny jenom dle libosti protika
tolických agentů, pak není pochybnosti, že by
ty „nové dráhy“ staly se všaobeoně vítanými
cestami, po nichž by ge všechen lid ochotně a
radostně ve svých politických snahách ubíral.

Poněvadž ve mládeži spočívá nuše lepší
budoucnost, pokládali jsme za potřebné snah
mladší generace se dotknonti a čtenářstvo své
o nich iuformovati a kdyby se naše naděje,
8 nimiž do budoucna patříme, pokud 8e té či
oné osoby týče, snad nějak nespinily, zůstá

vážné jejich vystoupení briskně neposuzovali,
ale že jsme jim přišli vstříc do té míry, že
nebudou nikdy oprávněnými snad se někdy
vymleuvati a omlonuvati, že jeme je. uvítali
neradi a nevlídně.

+
+

Mladočeská strana, k jejíž pokynu ještě
nedávno vídeňské vlády padaly, ministři jako
v kaleidoskopu se měnili, vfdeňský parlament
ku předu hnouti se nemohl, hrála ve právě
odbytých zasedáních sněmu království Českého
úlohu neradostnou. Tyla zde jenom ze starých
lepších časů, opírala se o mizlcí vzpomínky
a vysadělou ve sněmu zvyklost. Kde jsou ty
doby nadšených adresních debat, kde jsou ta
denní i noční zasedání, v nichž sršely důvody
proti národnostnímu rozhraničení a roztržení
království Českého! Jací tehdy odpůrcové

jim čelili, jak mocný, En a při tomvlasti své milovný místodržitel dejim neubrá
nil! Sněm království Čoského byl tehdy
ohniskem, nad nímž se politika celé střední
Evropy vařila. A dnes? Za poměrů daleko
chonlostivějších, nebezpečnějších jako by český
duch ze kruhů jejich vymizel! Český oheň
v českém sněmu vyhasl!

V poslední den zasedání sněmu ujal se
slova poslanec. dr. Herold. Stkvělým svým
přednesen, 8 neochvějnoa vervou přednesl ko
nečně to, co se mělo na sněma hnoed první
den 8 důrazem povědět. A jak jeho řeč
vyzněla? Co pověděl, všecko je z většiny
pravda. Ale nastává otázka, jak jest možno,
že se všechno to stulo, na 00 Dr. Herold ža
loval, co vládě vytýkal? A tusi jenom upřímné
a přátelsky doznejme, že to všechno jest pře
devším a jediné ovocem mladočeské politiky

pilně kázání přítele svého Miliče z Kroměříže a
snad také i pražské mistry poslouchal.

Když mu zemřelamanželka, smrtí zaplativší
život svého syna nejmladšího, odebral se Štítaý
zase do Prahy a opět měl styky s Miličema mistry
pražskými. R. 1371. vestáří 45 let jal se spiso
vati své nejznamenitější dílo +Rečibesední« synům

nejstaršího a přítele Miliče složil pro všecky své
děti »knihy o obecných věcech křesťanských« a
poslal je mistru Albertovi do Praby. Po té dal
Zbyňkovi statek svůj v nájem a sám žil mimo
Štítné v Zásmukách, Chotěmicích a snad také
v Praze. Když mu zemřely 2 dcery r. 1387., znova
vzdělal synovi Janu a dceři Anežce opět »řeči be
sední« i «o obecných věcech křesťanskýcha, a zá
roveň sepsal svou poslední vůli. Potom složil ještě
sváteční a nedělní řeči« a po soudu se Zbyňkem
přišel zase na rodný svůj statek Štítné. Krátce
před smrtí své dcery Anežky učinil sbírku všech
svých spisův. Když Hus začal učiti na université
v Praze, Štítného syn nejmladší a jediný Jan byl
žákem jeho. R. 1399. spořádal všecky své spisy a
to nikoliv již synovi, nýbrž přímo obecenstvu.
Nedlouho po tom zemřel,

Dr. Ignác Hanuš, zesnulý bývalý profesor
na Universitě pražské, píše: »Filovofie křesťanská
mezi národy slovanskými nikdež v tak jemném
rouše a v tak národním duchu se nebyla vyvi
nula, jako ji před očima máme ve spisech rytíře
ze Štítného. (Chováť ovšem i literatura slovanská
v sobě důkladnější toho druhu spisy a snad i uče
nější, avšakiméně národní; než tak prostoar=
dečné, tak rázovitě, tak národně a vroucně
křesťansky nevane nikdežduch středních vékův
jako věje — pravím to s vědomím národního citu
— v rukopisech Štítného«, Ale my pohlížíme na

Tehdáž ve století čtrnáctém byla katolická učenosť

posledních let, kdy české poselstvo ve Vídníský ko stratilo.

jedí DE ork vyhrořovalkoa dorákal naejí orgány, av akby ty vypadaly, ne
české dologace? zpomínámo na doby, by
v ofsařském domě oblíbený a vážený muž,
státoprávník a vlastimilhraběFrantišek
Than, musil mladočeskému postupu jako
místodržitel království Českého astoupiti, kdy
od Čechů posměšně nazván jsa přezdívkou
„Gigrle Alba“ vydán voseléma soudu celého
světa, kdy jako důvěrný přítel a mílý apo
lečník nástupce trůnu byl se strany české
podceňován, až následkem toho došlo k tomu,
če byl vystřídán osobami jinými, jež jedině
zásluhou mladočeské politiky do popředí a
na jeho místo se dostaly a zde se udržely,
aby provedly a provésti zamýšlely všechno
to, na co nyní Dr. Herold ve svj falminantní
řeči žaloval a čemu ae opíral.

Proto veškeré žaloby, jež Dr. Herold na
sněmu pronášel, odrážely se od toho neodči
nitelného fakta, že stávající poměry nastaly
hlavně a především zásluhou politiky vůdců
mladočeských, zpět na stranu mladočeskou.
Z ničeho jich neviníme, co tam, to tam ! Avšak
skutečnost ukázala, že strana mladočeská po-:
litisovala bez zření k budoucnosti, opírala ee
jen o silná slova, spoléhala poze na histo
rické vzněty a to se velice brzy opotřebovalo,
zejmóua když pilnost, horlivost, vážnost a

silnou.
Po dvanáctiletém působení politickém,

kdy mladočeská strana měla nejenom celý
národ za sebou, ale kdy 'ji provázely sympa
tie celého světa a sběh okolností zasypával ji
výhodnými okamžiky a nejpříznivějšími situ
acemi, byla sněmovní řeč Dra. Herolda vlastně
smutnou bilancí mladočeské politiky, která
marně pohltila mužnou zdatnost celé jedné
české generace. Obsah řeči té byl konstatováním,
co všechno bylo a jest možno, když věc ná
roda byla v rakou mladočeských. Trachlivým
při-tom bylo, že právě tuto smntnou bilanci
iladočeské politiky přednášel na sněmu krá
lovství Českého maž, který drahdy směle
českému lidu sliboval nejenom „palác blaho
bytu“, aloedokonce pronášel slib, že „promluví
s králem“. " .

Dvanňcte let měl k tomu ke všema času
a konec konců je, že nedokázal z toho nic 8
že žaluje na vládn a vyhrožuje těm, kdo.
se jedině Mladočechy spůsobeným odstraně
uím hraběte Thuna na jeho místa dostali.
V tom jest kus tragiky na straně mladočeské:
a kos dostinčinění na straně hraběte Thuna,
kterýž Heroldovn řeč tiše poslouchal, snad:
již v duchn vida pěrspektivu třebas nedaleké

budoucnosti, a oude opět on povolánk tomu,aby stesky, nářky a žaloby, jež Dr Herold
jménem mfadočesié strany přednášel, urovnal
a se stejně smýšlejícími vlády opětně se ujal.

Ale za jak změněných, 8 sice v český
neprospěch, poměrů by to ogetalol To jest
hlavní úspěch mladočeské politiky, že jsme
su dostali od tisíce ke stu. A z této situace
jest v táto ohvíli jedině šťastné a klidné vy
váznutí možné tím, kdyby časem v čelo vlády

a věda vážena na c lém vzdělaném tehdy světě,
ač nikde jinde nežli na školách klášterních se
zdárně nepěstovalal Tehdy t. zv.. »školae, jak se
říkalo směrodatnému a rozhodujícímu tehdy spů
sobu vědění a umění, měla vliv i na Štítného,

hradně to kněze a řeholníky. Z jehospisův, zvláště
z ořečí besedních> jest viděti patrný vliv této
»školy«, jež dala světu veliké svaté a učitele cír
kevní jako Alberta Velikého, sv. Tomáše Akvins
kéko, sv. Bonaventuru a j.

Tehdejší názor světový měl účin i na rozvoj
myšlének Štítného. Onť sám píše: «A játť mám
za to, cožť mluvím a píši o milém Bohu, nedě
límf se od úmyslu svatých a křesťanských mistróv,
neb jsem pilně za s'é mladosti rád četl o tom,
rád „mistry slyšel, ač ještě mílo mi jest myslili o
tom, a i jiným k tomu, ještě jest mač mílo, ač
by nebyli i latiníci příčinu dali. Prosím, aby v
tom, co je dobře povědíno, obrance moji byli,
pakli bych kde chybil, aby mě v tom i kniby mé
opravili milostivě, nebť se vším, cožť jsem psal
neb psáti budu, poddávám se kostelu (církvi)
k opravenía škole pražskéle

Zde už nemluví Štítný jako přivrženec »školy«
(tehdejší soustavy vědecké), ale jako věřící křesťan
a učenec katolický, jenž se podrobuje ve své po
koře pravdě své církve a učení neomylnému. Jaký
to rozdíl mezi Štítným a na př. Husem! Štítný
píše své spisy řinoucí se z rozumu Bohem nada
ného, ale živou věrou osvíceného, píše své kniby
maje srdce naplněné láskou k Bohu a jeho svaté
pravdé a ozdobené cnostmi křesťanskými. Pýcha
v sebespoléhání, opovrhování jinými, neústupnost,
zaujatost nemají místa u Štítného! On staví na
základě, který položen jest a ten jest Kristusl
Čteme li jeho spisy, ať věroučné, ať mravoučné,
ať duchovní cvičení a rozjímání, všude mluví lýž
Štítný, týž věřícíŠtítný|



taven byl opětně právě hrabě František
Foo a kdyby místodržitelem| království

Českého jmenován byl Dr. Bedřich kníže
Sohwarzenberg, kterážto eventoalita není ne
možností, neboť jiš se o ní na povolaných
k tomu místech uvažovalo a snad by ueko
tečnění její dava do poslední krajnosti česko
německou otázkou rozhárané a proto dále ne
udržitelné poměry v Čechách i v celé říši na
čas utišijo, aby přes kraje přípustnosti se
nepřelóvaly. O tom není pochybnosti, že by
vážní Němci v Čechách hraběte Thuna s dů.
věrou v čele vlády vítali, a že Češi po naby
tých zkušenostech stáli by oproti němu na
jiném stanovisko, než-li drabdy, kdy hn jenom
nezbedně dráždili a české zájmy podporovati
a český lid milovati nadávkami a posměchem
ho nntili. Tolik bylo včasno ke stávající situ
aci uvósti.

Obrana.
Zvětšený formát. Vo „zvětšeném“for

mátě „Osvěty lidu“ budeme citelnější měrou
nožli v bývalém menším formátě pohřešovati
smysl pro pravdu a pro poctivou osvětovou
práci novináře, Hnedle v j. čísle v úvodníku
„Papežské poselství“ projevuje pokrokářský
list neubasjtelnou nenávist kn hlavě křesťan
stva a anaží se smírný papežský list, ku roz
vaděným národnostem v zemích koruny české
vydaný, prohlásiti za posilu německým štvá
čům. Se svým hloupým překrucováním by
sotva pokrokářský list pochodil u svého čte

nářstva, kdyby uveřejnil celý po pEekÝlist,proto čteme v „Osvětě“ jenom několik ze
souvislosti vytržených vět, které jsou vybrány
dle potřeby z celého lista a sestaveny tak, aby
skutečně Řím objevil se opět k Čechám v ú
loze zlé macechy. Pravda jest základem celého
života a též základem života každého listu.
Bade-li „Osvěta“ pravdu potírati a budovati
existenci svou na lži a na vodu, jako to
učinila s papežským listem hnedle v novoroč
ním čísle, pak jest jisto, že ani zvětšený formát,
uni Pardubice nezadrží neodvolatelný rozklad
nemravného listu. Nemělijame nikdy a nemáme
ani dnes žádných důvodů potírati etranu ra
dikální v národnostních snahách, ale bránívali
jeme se a budeme ae i nadále brániti proti
zlomyslnosti a prolhanosti radikálních novin,
které při svých útocích na katolickou víra
opíraly se vědy jenom o pomluvy anebo pře
kronceninu. Má li „Osvěta“ mezi svými čte
náři též lidi poctivé a pravdymilovné, pak o
pokrokářství nabudou našehonázoru, se kterým
se nikdy netajíme.

Klerikálevé opat přijpráel. Cohany
vymyslily svobodomyslné a nevěrecké listy
proti katolickým sjezdům, jakou spoustou kalu
a špíny byli vláčení biskupové a řečníci ka
tolických sjezdů českých a zahraničných a
všechen tento hlomoz ukázal se býti obyčej
ným uličnickým projevem na postrašeuí ne

Francouzský učenec René de Cartes (Karte
sius) položil základ k veškeré novodobé filosofii
v Evropě a přece dí tyž Descartes ve svých »zá
kladech filosofických: »Jsem přesvědčen sice, že
aspoň všeobecnější pravdy o světě a zemi jinak
se nemobou pojímati, leč jak já sám je byl vy
jasňoval, nicméně však, povědom své malosti, nic
nekladu za novývratné, ale podrobuji vše 1 váž
nosti církve katolické i úsudkůmrozum
nějších a nechtěl bych, aby kdo uvěřil moč, leč
by ho k tomu rozum zřejmě a nevyboute.ně po
háněla. (Mus. 1851, IV. a,3a.).

Na jiném místě praví Dr. Ignác Hanuš:
»Štítný mi jest výraz a obraz čistý vzdělanosti
strodověké vůbec a vzdělanosti filosofickézvlášt,
a to vzdělanosti Staročechův z oné doby, ve
které národ ještě nebyl se rozpadl ve svazku
svém s církví, ač již tehdéž na pomezí toho stál,
'což to jen chutnějšího a zejímavějšího působí,
poněvadž mírnost jeho a střízlivost je pravý opak
poedější pobouřené doby, neblahých pří a zábub
ných válek«. »Můžeme se honositi, že náš Štítný
vnikl v podstatu křesťanství pravého a to tak, že
nadšen jsa důstojností svou křesťanskou, ježto ho
netoliko duchem spojovala se všemi bratry lid
skými, nýbrž i 6 duchovním světem a s duchov
ním základem všeho, Bohem, ústavně (či usta
vičně) jen na to noléhá, sby žádný nelnul
k jednotlivostem přírodním, nýbrž aby každý
zrakem svým duchovním vztahoval vše ua
bytství všeho — na Bohel« (XL) Toť asi pod
statný duch vlech spisův Štítného! Než jeho spisy
nejsou pouhé dějepisné líčení křesťanství, onf i
rozumuje o křesťanství(přemýšlí o něm). +A
když sem tak psal o rožličných stavích v avaté

cÍrkvii o mnobýchpotřebnýchvěcechrozumě ti,
Po nichž by táhli úmysl a své činy k vóli boží!
A v sobě čiji nějský účinek toho, že sem tak četl
rád v knihách neb jsem z téch jeden, ač i nesta

soudných lidí. Postrašený lid se vzpamatoval
ze svého zděšení a pozoruje k svému úšasu,
že ty sjezdy katolíků nebyly takovou moro
vou ranou, jak je líčíval prolhaný tisk. Utě
čené ovoce přinesl národu charvatskému ke
tolický ajezd v Záhřebě, neboť na ejezdě usne
šeno bylo vyprostiti charvatské „království
s hospodářské odvislosti židáckých Uher zří
zením zemědělské banky. Usnešení sjezda vešlo
v Zivot a banka založena, Akciový kapitál
ustanoven na 4 miliony kornp. Biskop Stross
mayer upsal 100 tisic koran, arcibiskup Posi

lovič 50 tisc, S řobaká kapitola 100/tisic, bosenský biskup Štádler též několik tisíc. Celkem
úpsáno a složeno 800 tisíc koran. Ostatní ka
pitál bude upisován na dále, Vysoká hierarchie
charvatská vykonala ve prospěch národa char
vatského dílo, které pro časné blaho lida bude
míti značnou zásluhu. O tomto vlasteneckém
skotkn biskupů charvatských mlčí chytře Čas
í ostatní protikatolické isty, ačkoliv jindy
zaznamenávají rozvláčnou důkladností kde
který babský klep o přehmatech klerikálů.

Kdy pak nám 8e poštěstí zaznamenati uějaký
podobný čin o P Massaryku aneb o některémJiném příteli lidu|

Vídeňský list ©hradeckém semi
máří. „Vaterland“ v novoročním čísle, dotý
kaje se časového hnutí po zřízení nových diecósí,
pojednává též
vědi na německou knihu nedávno vyšlou. Va
terland píše: Krátce před vánocemi vyšla také
celá kniha, dle udání z krahů německého da
chovenatva pocházející a „čistě německé“ dio
cáse požadojící. Tolik eluší Přiznati, že se
tato kniha klidným svým tonem od poněkud
ostře stylisované patice českého duchovenstva
liší. Přes to však přece třeba její vydání
litovati, jelikož obsahuje také nesprávnosti.
Politováníhodným jest v ní zejména citát
z Wolfovy „Trautenaner Zejtuog“ o poměrech
vsemináři králové hradeckém, Každého mírného
katolíka již předem zaráží, vidí-li, že se ně.
mečti katolíci“ „Trautenauer Zeitungem“ ovlá
dati dají. Abychom jen něčeho se dotknuli,
musíme z lásky k pravdě říci, že v onom ci
tátu to, co bylo, aršak nastonpením nynějšího
p. biskupa odstraněno, jako dosud českým alum
nům dovolené se uvádí, u naopak to, co právě
v poslední době ve prospěch německých alamnů
učiněno bylo, se zamlčoje. Na štěstí můžeme
uvésti, že na př. němečtí alamui, ačkoliv vedle
více uež sta českých pouze deset německého
původu, letos pak dokonce pouze pět jich zde
Jest, přece dle práva a slušnosti za prefekty
Jsou ustanovováni. Právě pro školuí rok 1901
až 1902 jsou dva němečtí prefekt:, jeden pro
třetí, drahý pro drahý ročník ustanoveni, takže
je se obávati, že si čeští alumni na od
strkování budou stěžovati. Také na to třeba
pookázati, že jeden « nejlepších německých
alumnů, nyní jiš kněz, se vyjádřil že e Němci
v královóbradeckém semináři 80 vším ohledem
a Šlechetností se jedná. Nesrovnává ge tadíž
8 pravdou a láskou křesťanskou, jestliže ne
dostatek německých duchovních výhradně
představeným a profesorům *královábrade
ckého diecésálního ústavu se za vinu klade.

Proč pak musí „německý“ seminář v Li

tečný, jimž jest k něčemu hodno čísti v takových
knahách, ježto rozum osvěcují«. (Ruk, mus. list. L).

títný nebyl mudrcem spolébajícím jen a jen
na svůj nedokonalý rozum, ale hleděl dříve po
učiti se z písma sv. a otců církevních a tak věrou
velikého ducha svého osvítiv uvažoval nejen o
věcech božských a duchovních, ale i světe tohoto
se týkajících,

Spatřujeme ve Štítném na tu dobu velikého

badatele ve věcech přírodních, který nezapomíná,
že rozum sám sobě zůstavený bádaje vtajích pří
rody snadno na bezcestí přickází, který nezapo
míná, že poznávání věcí stvořených nutno říditi
věrou v Boha, stvořitelo všehomíra! Štírný jeví se
ném jako zbožný učenec, jenž před svou prací
bledí modlitbou k původu vší pravdy a krásy i
dobra vyprositi ai na Něm Jeho osvícení. O něm
plnou měrou platí zásada: věřím, abych rozuměl|
Píšeť sám: »Pak-li by komu (ve víře) na mysl
přišlo něco takového, jemuž by neuměl rozuměti,
než by upra mysl i držal a nemúdře, raději rci
sobě na mysli: ač já tomu nerozumím, ale kostel
(církev.)rozumí,a já pak věřím, jakž obecně
kostel drží. Pak-li jsi rozumnější, ale poptaj
se na jiných múdrých, jakt oni tomu rozumnějí,
a jakť to svatí (otcové) vykládejíe, ,

Zde vidíme, jak Štítný pochopil poměr mezi
vědou a vírou, správně podřizuje svůj rozum i
dobře užívaný autoritě své církve. Než ještě jeden
význačný rys apatřujeme v povaze Štítného jako
českého spisovatele! Tehdy za času jeho všickni
učení Čechové psali latinsky své spisy, považujíce
latinu za jediné schopný jazyk ku vyjádření hlu
bokých a učených věcí. Tomáš ze Štítného žil
ve Čtrnáctém století, přepamátném v dějinách zá
padní Evropy vůbec, a našeho milébo národa zvláště,

(Dokončení).ŘSB

toměřicích Němce z říše povolávati? Proč je
tak málo českých kandidátů duchovního sta
va? Duch času nese vina toho. A co ge spe
cielně králové hradecké diecése týče, měl se
pisatel zmíněné kuihy po jiných příčinách
nedostatku duchovenstva ohlédnoati, V tomto
biskupství jsou totiž pouze dvě ryze německá
státní gymnasia, v Landěkrouně aHostiouém,
kteráž však pouze 9—13 abiturientů vykazují.
Benediktiny řízené gymuasium broumovské ne
dodává ani samotnému řádu žádných, nebo jen
nepatrný počet německých kandidátů, takže
musí býti přijímáni novicové čeští, přes ne
bezpečí, že Češi v řádě nabndou většiny.
Ostatní, o národnostní nesnášelivosti autorově
svědčící výtky, jako na př. ona, že němečtí
alamní o „království Českém“ slyšeti musí,
pomíjíme, ježto jsme i z úst Jeho Veličenstva
slovo „království České“ v Praze slyšeli. Jest
tudíž kniha tato dílem, které, když přiznáme
jeho ostatní dobré stránky, německé věci
v Čechách jen ke škodě slouží, ježto takovýmto
vylíčením poměrů v semináři němečtístadující
od stavu duchovního jeu tím více odstrašení
budou. Naivní požadavek, že v nových něme
ckých diecásích přijetím českých kněží, kteří
by německý jazyk dobře ovládali, nedostatek
duchovenstva by byl odstraněn -- pomíjíme,
poněvadř věta tato prozrazuje strach, že zří
zením německých diecésí — přes opačné
tvrzení — nedostatku duchovenstva by odpo
moženo býti nemohlo. Také to je politování
hodné, co by 86 stalo se Slovany, kteří by
přece ještě po žádaném obraničení německých
obvodů zůstali, a naopak s Němci v obvodech
slovanských, spatřuje-li se záchrana pouze
v jednojazyčnosti. Dle našeho nábledu je zde jen
tlatá střední cesta možnou. Ne onostále postu
pojící odcizování se obou národností jest pro
spásu duší katolických žádoucí, nýbrž navede
ním duchovenstva k přiučení se oběma jazy
kům rozřešen bude veliký úkol církve „Učte
všecky národy.“ Na straně české snaha ta jest,
a aby byla i na druhé straně, jest vroucím
přáním. Pobrdlivým odetrkováním drahého ja
zyka by jen trpkost ge podněcovala.“ Není
Bpora, že vídeňský list daleko epravedlivěji
posuzuje naše poměry, než-li horkokrevní ně
mečtí nacionálové.

Právo lidu z 25.prosince 1901 se táže:
Jak se sbodají nářky klerikálů nad „Pronásle
dováním“ papeže, jejž prohlašují současně
za náměstka Kristova na zemi a jak to na
dále srovnati s učením, že „bezvůle boží ni
komu nespadne ani vlas 8 hlavy 9“ S pojmem
náměstka Kristova níjak ae nevylučaje pojem
pronásledování; bylf pronásledován i Ten,

Jehož papež na zemi pasbupuje ve správěCírkve, totiž Ježíš Kristus. A KristasPán to i
předpověděl: Ven ze škol vyženou vás, ano
přichází hodina, že každý, kdo vás zabije,
domnívati se bude, že by tím Bohu sloužil.
A to učiní vám, protože neznají Otce, ani
mne. Ale toto mluvil jsem vám, abyste, když
přijde hodina, rozpomenuli se na to, že já
jsem to pověděl vám. (Evangelinm ev. Jana
16, 2—4). Že sondruzi vyhánějí a vyhnat chtějí
kněze ze škol, jest z časopisů i schůzí jeji
známo, že „ti praví“ už nedávají své děti
křtít, ač Kristas Pán řekl apoštolům svým:
Křtěte všecky národy .... (Evangeliam av.
Matouše 28, 19), že ve Francii porážejí kříže,
znamení Ježíše Krista, atd. je známo. Tedy
mezi ty pronásledovatele Čírkve Kristovy
v první řadě patři páni soudrazi, ač přemnosí
v matrikách katolíky zůstávají, ano i po ka
toliecku se dávají oddat, pohřbít atd. A že
právě ti, kteří do Církve aspoň formálně patří,
tutéž Církev a učení i hlavu její tapl, musí
upřímné katolíky bolet; naříkají ne nad říze
ním Božím, ale nad zlobou lidskou, a dle jich
víry má člověk vůli svobodnou, která i Bohu
vzepříti se může (ovšem ne bez trostu). Lká-li
člověk nad trestem, Iká nad zlobou, trestu pří
činou. Sv. MáříMagdalena i Panna Maria Ikaly
nad utrpením Krista Pána a věděly dobře, že
to není bez vůle Boží, ano že je to vůle Boží,
a že proroctví se plní... Ale člověk je člověk
i má nejen rozam, ale i srdce a cit. A byť i
soudruh mnohý zcels dobře rozumem pocho
pil, že ma matka jednou zemřít musí, přece
zemře-li, (a má-li dosud kus srdee) pláče...
A konečně ta bída všecka, utrpení, pronásle
dování jsou pro hříchy naše, nás všech a proto
pocit bolesti i výčitky se jeví v srdolch katolíků.COD

Politický přehled,
Při 3. schůzi sněmu království Českého

v pátek dne 3. ledna podal posl. Eppinger z ně
mecké strany pokrokové ku prospěchu ovšem
Němců návrh na rozdělení sněmu českého na 3
kurie. Po návrzích a interpelacích jednalo se o
zprávě a návrhu zem. výboru stran prozatímního
ustanovení zemské přirážky, Vydání zvýšila se



proti lonsku o 1,260.895 K a sice zvýšením platů
učitelských. Rozpočet prý na rok 1903 bude míti
schodek 13 mil, K, na rok 1904 půl 17 mil. K.
Zemská přirážka k dani z piva obnášela by čistých
10 mil. K, cot by nestačilo ku krytí schodku a
proto starati se jest o delší prameny důchodů
zemských. Posl. Kalina, za jehož řeči došlo
k hlučné srážce s Němci, vystoupil prudce proti
vládě; posl. mlsdočeským vytýkal, že nepodpo
roveli návrh Jra Baxy na zavedení všeobecného
rovného a přímého práva hlasovacího. |“ Zastal
se školství, « ujal se vřele českých menšin,

Kníže Flrstenberg jménem ústevověrného
velkostatku prohlásil, že jeho strana poctivě bude
se snažiti, aby nastal v zemi pokoj s mír. Posl.
Žďárský vyložil stanovisko strany agrární. Posl.
dr. Pippich a dr. Ulrich podali návrh ve příčině
zavedení pivní Janě nebo přirážky k pivní dani,

Útvrtou schůzí v sobotu 4. ledna ukončeno
první zasedání sněmu, Jednalo se o prozatímním
rozpočtu, při čemž však mluvilo se takřka jen o
politické situaci a poměrech národnostních. Vše
němci prohlásili, že se chystaných smiřovaček
neúčastní. Posl. dr. Herold. uvedl příčiný, pro
které parlament vídeňský nebude schopen vvříditi
vyrovnání s Uhry a obchodní nové smlouvy;
zabýval se většinou vyrovnávacími konferencemi.
U Němců a vládv že není dobré vůle k vyrovná
ní. Připravují se veliké věci a poslanci čeští mají
býti ze všeho viněni. Posl, hrabě František Thun
mluvě o smí:u prohlásil, že sporné otázky třeba
řešiti jednu po druhé. Návrhy zem. výboru byly
za nepřítomnostiVšeněmcůa něm.lidovců.jedno

*hlasně přijaty.Na vyrovnání jest pramalá naděje.Pání
Němci poskytnutím toho nejmenšího nám práva
hledí si vynutit státní řeč německou. Dle toho se
říšská rada sotva sejde 28. t.m. Česká lidová strana
na Moravě konala v Brně zjezd-svých důvěrníků,
jichž se dostavilo 237. Hlavní slovo měli Dr.
Stránský a Dr. Perek.

Mluví se o novém trojspolku Francie, Italie
a Španělska. Též z Berlina se hlásá, že poměry
mezi Rakouskem a Německem jsou delší dobu
tak ochablé, jako již dávno nebyly. Poslední udá
losti vřešeňské, jednání Všeněmců, spolek Gustava
Adolfa a jeho působení u nás s hnutím »Pryč od
Římal« spojené © nemohou přece býti páskou
věrného přátelství.

Kateřinské zelenářky nad politikou | města
Opavy zvítězily. Usnesení městské rady, kterým
zelenářky, že volily s českou stranou v Kateřin
kách, byly vypuzeny z městského trhu, bylo nej
vyššími úřady zrušeno. A dle všeho budou i
poslední páté obecní volby v Kateřinkách zrušeny.

Novému bulharskému ministerstvu s Dané
vem v čele odepřelo sobrání prodloužení rozpočtu.
Následkem 'oho kníže sobrání rozpustil.

Anglický ministr osad Chamberlain, původce
války jihoafrické, v pondělní řeči své v Birmin
ghamu opět vykládal, že válka s Boery jest nutností
a to ne ve prospěch zájmů velkokapitalistů. Jenera!
Botha vyzval všecky vůdce boerské, aby v boji
za svobodu pokrečovali. Od listopadu zatajili
Angličané celkem 22 srážek, při nichž nebyli
vítězi. Lord Kitchener nejnověji žádal, aby mu
posláno bylo k ukončení války 100.000 mužů.
Ale kde je vzít?

Císařský dvůr čínský už se vrátil do zapo
vězeného města. Císařovna vdova ohlašuje přá
telské chování k cizím vyslancům.RPT
Z činnosti katol. spolků.

Z Hradce Králové. V nedělidne 5. led
na t. r. konala so v místnostech „Adalbertina“ usta
vající valná hromada „Vzdělavacího a podpůrného
spolku křesťansko-sociálních paní a dívek“ pro Hra
deo Králové a okolí. Učastenství bylo veliké. Po před
nášce pana katechety Černého,v níš rajímavě a jasně
ukázal, jak křesťanství pozvedlo zotročenou ena
pobanskoa a jí přirozená vrátilo práva a když spolu
vytkl i stanovisko různých stran čen. k otázce ženské,
přihlásilo se kolem jednoho sta členek. Na to pře
Čtepy stanovy, zvolen výbor a projednány různé dů
ležité předměty. Schůze pak za povznešené nálady
skončena. — Schůze členské budou pravidelně jednou
za měsíc. Počátek učíněn mnohoalibný. Na Vás jest
— ctěné dámy — aby epolek rostl a vakvétal. Uvě
domujte své známé o účelu a cíli spolku. přivádějte

je dospolkových schůzí, krátce všemožně pro spolek agitojte. Nepřátelénelení, proto ani my nesklá
dejme ruce v klín! PHšÍ členská schůze oznámí se
členkám lístky.

Křesťansko-domokratický klab pro
hejtmanství královéhradecké avolává výborovou schůsi
na neděli 12. ledna 1902 o 2. bodině. odpolední do
Hradce Králové v „Adalbertinu.“ Je šádoucno, by se
všichni členové určitě dostavili.

Z Vamberka. Křesť.-katolickývzdělavací
epolek „Svornost“ ve Vamberku odbýval na Nový
rok svou VII řádnou valnou hromadu v místnostech
spolkových. Předseda pan Jan Řesníček přivítel člen
stvo proslovem o katolické vzdělanosti, načeš jedno
tliví fankcionáři podávali správy uvé | Z jednatelské
správy vyjímáme, že spolek konal 10 výborových a 9
členských schůzí « přednáškami. Mimo přednášky
utaral we spolek o to, aby časopisy a knihy, sejména

kalendáře katolické po farmosti se šířily, v čemž do
cíleno úspěchů značných, nebo nebýti jednoty, dosud
by v celé osadě, vyjímajícsnad fary, nebyl k spatření
časopis a kalendář katolický, Mimo spolek působí se
Da mravy se zdarem pomocí záložny Raiffeisenovy,
kterou členové jednoty bez odměny penědní, jen s lásky
křesťanské. řídí. Členové jednoty starají se pilně o
organisaci strany, a to bez nejmenší podpory mravní
se strany činitelů, jíchš první a svatou povinností
jest státi ne v řadách, ale na nejpřednějších stráších
našich. Zvláštní je ta naše organisace katolická,
O nové spolky staráme se, = starší jednoty, kde jiš
celé řady uvědomělých, upřímných našinců, pro pohodlí
pánů nechají se osudu. Zde však marně; kdyby ro
presentanti církve až za branici možnosti ustupovali,
radikalismu zde neabude, a pomník Husův na náměstí

TREST
Zprávy místní a z kraje.

Domácí zábavy v katel. ústavech.
V pensionátě oleaře a krále Františka Josefa I. po
řédaly na svátek Zjevení Páně chovanky hudební a
deklamatorní večer, jejš poctil návštěvou J. M. ndp.
biskup Edvard Jan, vsdpp. kanovníci a četní hosté.
Provedené skladby pěvecké i hudební svědčí o úspěšné
snaze ctihodných sester ve vyočování hudby a zpěvu.
Svižně uehraná veselohra „Osndný dort“ mohla vy
vésti každého škarohlída = myloého názoru, še
v klášterních pensionátech moří ducha samým jenom
pobošnůstkářstvím. —| Ve studentském semináři
„Borromeu“ sehráli chovanci sdařile působivé drama
Stroupežnického „Na Valdětýneké šachtě“. Jednotlivé
role i celková souhra domácích ochotníků nalezla u
vděčného obecenstva zasloužené pochvaly.

Dobročlaný komitét dama ko slarnosti
„Vénočaího stromku“ v «stavě pro hlacboněmé (kte
rážto alavnost z obavy, aby spalničky ve sdejšlm
městě řádící do ústavu zavlečeny nebyly, odbývána
byla dne 23. prosince m. r. na radu lékaře ústavu
toliko pro úzký krub svaných bostů) opatřil útrnk
sové obleky pro 6 boctů o jedeu klobouk, 6 tibeto
vých a 20 kartounových čátků na hlava; 6 teplých
jupiček pro dívky a 7 párů bot; 65 m. barchetu, 41
m. kartounů na zástěry pro dívky a látka na záplaty.
— Mimo to zaelaly následující dámy tyto dárky: pí.
Mare Dudková: jablka, ořechy a fiky; pí. Berta
Daorcbánková: cukroví; al. Adéla Eiglová: tucet ka
pesníků; pí. Božena Francková: látku na 3 jupičky
u pár vlněných pnučoch; pí. Marie Janečková: 8 m.
80 cm. látky na sváteční šaty; pí. Karolina Mabr
lová: 12 párů pnačoch, 3 tacty kapesníků, obrázky,
ořechy a cakroví; pl. Aloisie Šantrůčkorá: 6 kapes
níků a 12 loket kalouku ua šaty; pí. Porlina Tol=
manová: 12 obrázkových knížek a 3 kaimukové suk
ně; pp. Fiala a Šejnoha darovali cukroví; pan Jan
Javůrek: ořechy e švestky; pan továrník Albrecht
Mabiborg ve Smificlob: bedau vlna; dp. Augustin
Novák, farář v Dobřenicích: bečku švestek a p. Rášě:
ořechy, fiky, pomoranče a čokoládu. — Dary na pe
nésích zaslaly dámy: pí. B. Číbáčkové: 1 K; pl.
Anna Nováková 4 K; pí. Anna Škabradová 10 K;
pí. Marie Valtrová 2 K; nejmenovaný 30 K. —
Správa ústava jménem svěřených jí chovanců volá
vlem šlocbetným dárcům upřímné: „Zaplsť Bůbl“

Divadelní družina Sukova rozloučila
se tento týden s naším divadlem po ž měsíčním
téměř pobytu. Hned počátkem její činnosti jsme
vyslovili přesvědčení, že apolečnost p. Sakova jeví
snahu uměleckou a v mínění tomto jsme se celkem
nesklemali. Sasha patrnou projevila epolečnost i
v léto ssisoně. S repertoirem jeme však nebyli tak
spokojeni. Kromě Jeřábkova „Slažebníka“ a Zeyerovy
„Sulamit“ nemělijame příležitosti poslecbnouti domácí
dramatické tvorby. Kluzkostem aš na některé kon
ceste, milovníkům poloavěta učiněné, se celkem spo
lečnost vyhýbala.

Na starém hamru. Šípkora bra, zadaná
prý „Národnímu divadlu“, budila pochopitelný zájem
před svou premierou, ale pří provedení zájem ochabl.
Vážíme si p. Šípka jako snaživého amělce, ale tvorba
„Na starém hamra“ sotva se vyrovná jeho umění
hereckému. Práce Šípkova ryznamenárá se pěkně
propracovaným: detaily a dramaticky obsažnvu mla
vov, ale schází jí to, co vlastně drama tvoří drama
tem: jeduota a pragmatismus. Právě, že dílo nemá
vlastně osnovní plodné myšlénky, trpí broznou roz
vleklostí a nudou. Celé první jednání jest hodinová
hospodaká scéna, kde ae sice seznámíte s osobami

naje, ale seznámení toto se opakoje i v drabémjednání, takže by zceladobřemohloseze dvoujednání
učiniti jedno. Ve bře se mnoho mluví a vypravaje a
málo koná, jestliže nepovažujeme jídlo a pití za dra
matický výkon. Oanovní postavu p. učitele Vodeňka
můde sice ovými stesky porsbuditi zatvrzelé vládní
kruby ku zlepšení učitelských platů, ale nemůže
udržeti zájem diváka. Nahodilé pak jeho zastřelení
není ničím odůvodněno a proto jest nedramatické,
Hra p. Šípkova jest pouhým obrazem ze divota, ale
ne dramatem. Proto přece nedhoome tím říci, že by

. Aomohle hra tato ne repertoiru Sukovyspolečnostiodršeti.

Zábavy. Místní -odbory| Ústřední Matice
Školské v Hradci Králové pořádají v neděli dne 19.
Jedna 1902 Národní besedu vo dvorsné Besedy. Za
čátek o půl 8. hod. Vstupné: osoba 2 K, rodina 4
K. — Spolek katolických tovaryšů v Hradci Králové
odbývá 9. února 1902 ve dvoraně Adalbertina svůj
plese. Začátek o půl 8. bod. Vstupné 2 K.

Zprostředkovatel práce. Ihned| jestk zadání místo pro učně na kočáraictví, ne čalon,

nictví s krejčovskéhodělníka na dámekéabyP. mistrám zámečnickým můčeme maopstřiti někol
zámečnických dělníků. Přihlášky buďteš činšey na
dvojitém koresp lístku a adressovány Da p. J 00.
Poláka v Hradci Král., bisk. residence, jenž
bezplatně vše sprostředkuje.

Úmrtí. V Kutné Hoře zemřel dne 3. ledna
1902 p. Josef Makarius, měšťan královéhradecký, ve
věku 71 let. Zesnulý pohřben6. t. m. na hřbitově
jindřichohradeckém. — PaníFrantiška Macáková, choť
rostauratéra a měšťanka královéhradecké, zesnala dne
3. ledna 1902 ve věku 47 let. Pohřeb konal se v pon
dělí 6. ledna na hřbitov pouchovský.

„Středolabský komitét“ budeodbývati
ustavující valnou hromadu v neděli dne 12. ledna
1902 o 11. hodině dopolední v místnostech velké sa
sedací síně obchodní a živnostenské komory v král.
hlavním městě Praze (Purkyňova olice číslo 6). Pro

am: 1. Zpráva jednatelská. 2. Zpráva pokladní.8.
práva rovisorů účtů. <. Přijímání nových členů. 6.

Volby fankcionářů. 6. Návrhy na příští činnost „Stře
dolabského komitétu.“ 7. Volné návrby.

Z Břeuzbrada. Už ta drobotina naše po
sbývala naděje, čo o vánocích právě minulých bude
míti ve škole stromeček. A byl přec, a štědřejší než
jiná léta. Jeho Milost nejdůstojnější arcipastýř náš a
nejdůstojnější biskapská Konsistoř ráčili založiti letos
Ježíška, aby obvyklá elavnost vánočaího stromku
mobla býti i letos u nás pořádána. Co tu bylo ra
dosti! Každé dítě nějaký dárek obdrželo, na žádné
nebylo sap.menato. S dětmi radovali ne i rodičové,
kteří v bojném počtu slavnosti se súčastnili. Slavnost
zabájena a ukončené modlitbou, ve které všickní pří
tomní vroucí prosby vysílali k Božekómu Josolátko,
aby vším dobrým odměnil Jeho Bisk. Milosti, nej
důstojnější bisk. Konristoři a p. řídícímu Karlu Vo
jáčkovi za jich lásku a štědrost k našim dětem. —
ako kašdý rok, tak i letos daroval pan Josef Grégr,

člen administrace „Národních Listů,“ místním chudým
20 K a paní Josefa Voglová 10 K. „Zaplať Bůh“

Zvláštní rodinné požehnání. Vzhie
dem ne úveřejněnou zprávu pod tímto pojmenováním
byla rodina Peškova + Březhradě číslo 12 u Hradce
Králové obdarována od. následujících dobrodinců:
Stolní epolečnost „Baby z Farářetví“ v hostinci u
„Němečků“ v Koklenéch « K, pí. Kateřina Jelínková
z Králík 4 K, pf. Zdenka Škvorová Slatinany čís. 40
s K, pí. B Procházková Praha 1817 IL 2 K, pí. Ju
lie Ganzová Hradec Králové 2 K, rodina Pekova a
Dlouhých « Brně 4 K, pí. M. Starryková, choť o. k.
celního správce v Kolíně 4 K, mo ailvestrovaké sbírky
v hostinci a p. Příbaně na Smíchově p. Karlem Be

ránkem, vrchním revidentem severní úráby 4 K, pí.B. Buchtová Chradim 3 K, p. Jan Lhotan Praha 118
II 4 K, J, Formánek Vinobrady 1 K, pí. M. Brzá
ková Praha č. 858 II šatatvo a prádlo, pí. Fraatiška
Hartmanová Královské Vinohrady čís. 714 Šatstvo a
prádlo, pí. M. Tieftranková, choť cís. kr. komisaře
v Kaplici, datetvo a prádlo, pod nnačkon A. Z. Ně
mecký Brod šaty a prádélko, a nejmenovaný cís. kr.
důstojník s chotí s Hradce Králové hotově 12 K. —
Jménem obdarovaných vzdává obeoní úřad v Břes
bradě povinné díky všem šlechetným dobrodincům a
provolává „Zaplať Bůb.“

Zoufal si ma hrobě matčině. Vneděli
dne 5. t. m. zastřelil se na hřbitově pouchovakém
bývalý telegrafof úředník p Karel Russ, rodák králové
hradecký, který žil v poslední době, byv ze státní
slašby před časem propuštěn, v neutěšených poměrech
hmotných v Praze. Nešťastník, muž asi BOletý, po
němž zůstalo 5 dítek, přijel v sobotu do Hradca
Králové a v neděli ráno zašel na břbitov pouchovský
ke hrobu matky své, která bývala mu i rodině jeho
v tradných dobách šivotních podporou a útěchou.
Lidé jdoucí v neděli po 6. hod. ranní do kostela, na
lózajícího se na břbitově, ranou uposornění našli
ubošáka již mrtvého, jebož jméno sjištěno teprv po
zději se dostavivší komisí.

Hospodářská jednota pro Dohalice
u okolí při poslední valné schůsí své uvášivší, že
dosavadním dobrovolným sdružováním nedospělo rol
nictvo k oplatnění svých tažeb, s opravdovým potě
šením vítá badoucí závasná společenstva seměděleká,
jež při dobré vůli súčavtněných činitelů mají velikou
důležitost nejen v ohledu zemědělském, nýbrá i ná
rodobospodářekém, národním a politickém. — Táž
jednota konati bude v neděli dne 12. ledna t. r. 0 3,
bod. udpol. « bostinci „u Českého Iva“ v Sadové
valnou schůzi, při níž přednáší p. Ad. Eckert, řiditel
zem. střední hospodářeké školy v Chradimi: „Vjakém
utavu nachází se náš hospodářeký průmysl.“

Z Čerallova, Ketol, národní jednota naše
potádá v neděli 13. t. m ples ve spolkovém domě.
Mimo to uchystána jsou četná a cenná překvapení. .

E Týmiště. Lidový epolek křesťansko-soci
alní pro Týniště n. O. a okolí pořádaldne 6. ledna
b. r, členskou měsíční schůsi. Účastenství přes pra
špatné počasí bylo velmi zpačné. V přednášce „O
našich unahách“ poučil nás p. Jenšovský s Hradce
Králové o povinnostech katolíků v divotě soukromém
a veřejném; druzí dva pak pánové s Hradce Král.
Beránek a Svaták solovými výstupy a kaplety sdra
vým hamorem prosycenými příjemně nás pobavili.
Ke zdaru této první měsíční spolkové schůze nemálo
též přispěly slečny Merkovy a al. Čapkova z Týniště
praeciané | přednesenými: hudebními skladbami na

janě a spěvy. Vysloveny jim buďcet tímto srdečné
díky, jakoá i ostatním epolnáčinkajícím. Že schůze

nevysněle na prázdno, patrno z toho, s mových
45 členůso přiblésilo. Zájem v občanstva pro spolék
náš roste. Zdař Bůh!

2 Chrasti. Letošní vánoce přinesly naší
dkolní mládeži mnoho radosti. Pořádána byla totiž
vánoční spěvohra „Jesličky“ ve třech jednáních. První

předatenení bylo na sv. Štěpána, 26 prosince 1901.Synke byl jiš tak přeplačn, Ze mnozí se
masili vrátiti A proto opakovány byly „Jesličky“ dne



20. prosince 1901 obě při velké návětěvě. Radostbylo podívati se na krásněoděné anděle, na pastýle

i fřby. A zpěv, provázený hrou za harmoniam,jek lebce plynul! Bylo viděti, še děti zpívají tak, jak
to cítí. — béš by vědy uůstaly naše děti témi pro
stými, nábodnými s ardečnými pastýři betlémskýmil
Výnos „Jesliček“ věnován byl školám naším, a sice
škole měšťanské i obecné dáno bylo po 130 K 50 h.
Mesi mnobými dobrodinci zejména jmenovati mnefme:
SI. zálošnu v Chrasti, která darovala 40 K, „rospod
af“ opolek u Syoků 8 K 30 h, pana Antonína
Chloubu, malíře, sa ochotné pořízení potřebných de
korací, panaSynka za laskavé propůjčení sálu, pana
Josefa Bezdičku,koláře, sa vystavění jeviště, slavné

představenstvo obce su příčení jeviště a potřebnýchreguisit divadelních, p. Marečka,holiče, za ochotné
Měení. Věem těmto i ostatním, kteří vyšli naší mlá

P Bb „Jesličkách“ vstřío, voláme srdečné „Zapleťán Bůhi“ —

Za příčinou sňatku hraběte Otto
me Harracha, syna hraběteJane Harracha,c. a
k. tajného rady, komořího atd., s princesnou Karolí
nou s Osttingen—Osttingenů, dcerou knížete Karla
z Oettingen—Osttingenů, seniora rodiny Osttingenů
—Baldera, badou v úterý o půl 11. hod. dne 14.
února slavné služby Boší v Nechanickém chrámu P.,
jichž se účastní veškeré úřednictvo velkostatku Sa
dová. Po službách Božích je v restanranta „Hůrka“
slavnostní hostina.

Z Nového Bydšova. Dne5. ledna osle
vili jeme otevření nového jeviště katolické jednoty.

Stýblo, malba pak ověřena osvědčené s známé firmě
p- Nejedlého = Nového Bydšova, kterého můteme co
nejlépo všem bratrským upolbům doporačiti. — Jed
nota čile pracaje. Teprv třetí měsíc od poslední valné
hromady a činnost epolková vykazuje čtyři přednášky
„a dva zábavné večery, Pořízeno nové jeviště a ustaven
zábavný odbor, který rogvinuje horlivou činnost, jsk
opět dosvědčil poslední večer spolkový. Večer ten stal
se tím významnějším, če právé připadla takó památka

yl zahájen proslovem Vladimíra ©Hornova, který
s opravdovou pietou a vřelostí přednesla el. Balca
rova. O význama alevnosti promluvil vip. F. Matouš.
Poukézav na úkol spolka, vylíčil obtíže, s nimiš jed
motě na počátku zápasiti bylo. Nyní však snenáhla
předeudky mizí. Poctivá snaha naše, nesoncí se 23
anravním sašlechtěním a vzděláním lidu, dochází
uznání. — Po zdařilé promlavě této otevřeno nové
jeviště veselobron: „Baron Nezdara.“ Soubra byla
precisní a úlohy pečlivě nastudovány. Sólové výstupy
„Sklínkaři,“ „Manželské doetto,“ a „Zázračné dítě“
díbily se všeobecně. Bůh dej, aby nově ustavený zá
'bavný odbor, který tak platně letos přispívá k oživení

OK áDI živote, dále zdárně a svoruě pokračoval."ZdařBůh- v —

Hasičský sbor v Bychnově nad K.
obdržel prostřednictvím c. k. okresního bejtmanství
« Rychnově n. K, od nejjssvějšího císaře a krále 80
(K 3 jeho soukromé | pokladny na potřeby hasičské.
"Proto volá tímto srdečné „Zaplať Bůhl“

Z Kutaohersko. (Klesánístrany mladočeské).
Neobyčejně překvepeni byli bývalí floíci Podvy
-sockých Listů, kdyš ku konci minulého roku dostalo
ae jim upomínkyod hospodářskézáložny, aby stejným
dílem zaplatili zaročenaa částka na orgán politického
klaba. Když orgán tento totiž před lety dpatnon
správou administrace klesal a byla obava, Ze padne,
jpozdvihli ho tehdejší vůdcové mladočešství a pode
„přeli bOzlatovými vklady ne sice hotově eloženými,
ale toliko upssnýci. Na úpisy ty pak hospodářská
záložna potřebný obnos zapůjčila a pomalu sí ho za
inserty strhovala. Poslední volby sněmovní ale roz
kmotiily dosud avorně vi vedoací výbor záložny a
tak oposice prosadila, aby nedoplacený kapitál byl
aplacen. „Podvysocké“ přešly meri tim do ruky re
„daktora Hejnice a nyní bývalí ručitelé mají platiti.
„Z toho nářek a slost! A k tomu je to zrovna přede
dveřmi voleb do okresního zastupitelstva. Mlaví se vo
řejně, že se tak sta'o nátlakem agrární strany, které se
v orgánu kotnohorském dostávalo sa voleb sněmovních
četných nelichotivých titulatar, Agrárníci strojí se také
k útoku ne mladočeskou posici: v okr. zastupitelstva A
agitaje se pro schůzi v lázních Hostěťských, kde by
ee postavil program nových kandidátů. Strana mla
dočeská jest bez vůdce. Dr. Pacák nemá na politiku
„okresní kdy e bývalý agiluí kortešmladočeský Dr.
Metelka jest mrtev. A tak bude možno se dodkati
v akáloperném kdys-kantona podvysockém nemilého
překvapení. 'Přáli bychom si jenom, aby za těehto:
zmatků dvou stran netěžila pak strana třetí, orange
lické, která nakomandovalase jednotlivými předáky,
kdysi mladočechy, v okresu dost a dost.

E Křesetle. (Okolnípoměrynaše). Co se Da
lamentoje a nanaříká na bídu hospodářskou! Ale u
nás ten rub toho nářku vypadá prapodivně. Nemyafim
sice přímo naši obec, ale okolí naše a to dosti blíské.
Naši mladí hospodáři, od nichš dalo by se očekávati,
de opořivostí, vzděláním a ušlechtilost mravní při
nesou nového rachu do spachřelých poměrů, počínají
„i právě naopak. Noobyčejnon měrou sačíná Se mezi
nimi rostahovati onen slý dach doby minulé, která
dovedla ku kraji úpadku celé obce. Karban celonoční,
pití a rozšiřující se nefmravnosť jsou modly, který a
se tek přemnozíklaní. Kam povede toto Úiriantetví
pověstné ? Víme, že slova naše řísnou do živého, ale
není možno déle mlčsti k tomu. Od hospodářů béře
ai příklad čeleď, která fariantatví své zase nkasoje
snrovostí. Nemůšeco mož veřejně to kárati, aby ra
kovina tato neprožrale celé obce a nepřivedla je v zá
hubu. Pravda sobě minrme, dobře apolu buďmo!

Ze Zbraslavic. Dávnoželanádráhas Kutné
Hory přes naše město ku Zrači, jakožto připojovací
stanicí dráhy Poafzavské, uš je konečně vyměřena a
stanoveno, kde badou státi jednotlivé stanice. Jeat
prý to určeno uš definitivně a jak skončí jednání
2 majitelem kutnoborské lokálky továrníkem Tolierem,
počne ae stavěti. Do dvon let bade stavba hotova.

Nej kus práce bnde vyvedoní její © Kutné Hory;
jest tera/n jiš tak přísnivý, še půjdo stavbarychle

+ před. Dovfáme, še do té doby podaří ae i sískati
pro město naše měšťanskou školu a snad i okresní
soud a tak této dlouho odetrkované popelce konečně
učiní se po právu.

Z Pedvysecka. (Bolnickásvépomoc).Stálé
útisky se strany cukrovarů vnakly našim hospodářům
myšlenka pokusiti s00 závody rolnické. Mexitim co na
straně kouřimeskéorganisuje se rolnictvo, aby zakoo
pilo onkrovar Bečvarský a rozdělilo akcie jeho mesi
rolníky na straně opačné, polsbské, mluví se 0zřízení
cakrovaro nového, který by čelil cnkrorarům kutno
borakému, ovčáreckému a močovickému. Akci tuto vy
volala správa, že tentokráte nabíseti budou cukrovary
toliko 70 kr. sa metrický cent řepy, při kteréžto ceně
není naprosto moéno rolníka ji půstovati, zvláště kdyt
přičte se všecko ono strhování ze strany sřízenců cukro
varů. Se strany majitelů cukrovarů pohlíží se ne akci

tuto však s úsměvem. Domnívají se, že js to pouhýstrašák a že rolnictvo k něčemu takovému se nepři
praví, sklamáno jsouc uš před tím. Nepochybujeme, že
nalezne se málo těch, kteří by e důvěrou skalopevnou
v šťastné ukončení této akce hleděli, ale -nyslíme
t-kó, še zavrhovati myšlenka tu od kořene jetaké
chyba. Dnes rolník nemusí už spolébati ve své potřebě
na „foršnay“, dnes má vo všech větších obcích Rai
feisenorky a tedy možno mu směle se vytrhnontí z
rukou velkokapitalistů s bude-li dosti těch, kteří po
ctivě věc tu do raky by vzali, pak mohlo by se to
potkati se zdarem. Bylo by ale třeba nadopsati nad
takový rolnický cakrovar: VII. Nepokradeš, aby se no
opakovala stará historie snova, A aby co rolníci vy
staví, nedostal zase do rukou žid, jako dosaváde.
Přineseme o tom zprávy.

Z Miskovie. Uvědomělá obec zdejší jako
minolá léta i letos věnovala značný dar 220 K na
vánoční stromek mládeže. Obdarování vykonáno u pří
tomnosti četných občanů a důstojného duchovenstva
ze Suchdola. Podivno, že letos humanní věc tato na

lesla odpůrce a byli to ti, kteří dříve i před lety pkřesťanskýtento skotek borovali. Dárcům: Zaplať Bůh!

Z Červ. Peček. V blízkéRadbořimá sklad
uhlí cakrovarský správce žid Steiner. Tento pán pojal
nesmírnou zášť proti Reifoisenovkám. A proč? Inu
pro ten rebach. Vypovídá a sekýroje všecky členy
těchto záložen v okolí nebo jim vyhrožaje svou ne
přízní, protože od něho nechtějí kupovati ublí a beřou
ho prostřednictvím svých záložen. Patrno z toho, jak
důlešitou institucí v obci jsou záložny tyto a od čí
vliva lid dovedou nevoboditi. Doufáme, že stížnosti
tyto nezůstanou nepovšimnaty majitelem cokrovaru
p. s Mandelíků, který znám jest jako muž řádný a
přítel lidu. Doufáme, de poučí svého úředníka, aby
nevyvolával zbytečné třenice u vbčanstrem a dode
vateli z celého okolí,

Z Červ. Jamevie. Manificencíal. městské
rady kutnohorské jakožto patrona zdejšího obročí při
kročí ee z jera ku stavbě nového chrámu Páně v na
šem městečku. Bylo toho již nanejvýš potřebí. Kat
nohorská městská rada postaví si tímto sasloužený
pomník pro všecka budoucnost. Málo jest měst,které
by se jí široko daleko vyrovnati mohly v tomto ohl:du.

Z Cuelavi. Dne č. t. m. konala katolická
jednota zdejší valnou hromadu, při níž přednášel p.
řídící učitel Václav Špaček o mistru Jana Husovi.

v poutavé řeči avé probral E Hdící čivot a půvobeníHnsorů, a na konec břitké kritice podrobil novodobý
husitismus. Celé kráená řeč jeho vyslechnuta byla

s nepomoou pozorností a odměněna blučným potleskem.—Z jednatelské výroční zprávy nvádíme o působení
jednoty následojící: V uplynulém roce konala jednota
8 echůzí spolkových e 15 přednáškami z obora nábo

a hospodářekého. Zvláště významnými byly přednášky,
které konali pp. učitelé z katolického učitelského
spolku a bospodářský kurs, který řídil kočující nčitel
zeměděleké rady p Richard Pargbardt. Po schůzích,
které četně byly navštěvovány, bývala volná zábava,
sestávající z hndby, zpěva, sólových výstupů a ku
pletů.“ Při každé achůzi byly též rozdárány četné
brožařy a noviny. — Kromě spolkových schůzí po
žádala“ jednota i divadelní představení a obžinkový
sábavný večírek, při němě kromě jiných působil vir
toos ma čello p. fiditel Jeřábek z Kostelce n. Orlicí.
Tisk katolický rozšiřovala jednota hojně. Mezi členy
koloralo časopisů a novin katolických sa 130 sl.
Knihovna spolková čítá 264 knib, které hojně byly
vypůjdovány. Členů čítá jednota 180. I finenční stránka
jednoty "jedosti alněná. — Toť v nejhrobších rysech
načrtnota činnost katolickéjednoty pro Caclar a okolí.
Pan jednátel končil správa svoji alovy: „Na poměry

naše v kanáno bylo dostil“ Další činnosti jednoty:„Zdař Bůh!“

Ze Želiva. Zdejší jednota katol. mužů a
jinochů uepořádala 6. t. m. divadelní předetavení ve
prospěch Ústř. Matice a doplnění spolkové knihovny.
Sehrán byl „Rohorín čtverrobý“, a „Chytrý Matěj“
a to se zderem takovým, který ani z daleka nebylo
lze očekárati. Účinkojící hráli ne jako ochotníci, ale
spíše jeko jiš vyškdjení herci. Zvláště pan Malát
v úloze Bobovína a Matějevedl sí e rutinou praž
ského Mošny. Pan Tůma v úloze sudího působil ve

licepo rovadš i malíři pan Smišovaký,
an

Daněk a Darid. Důstojníka pravéhokalibra podat P
David 'm!. Modřického v rém Matěji brilantě
sehrál herec—voteráň p. Vosátko. Pan Hrubský dobře
se zhostil úkolu svého jeko repraesentat. Rovněž
všichni ostatsí herci hráli a patřičným porozuměním.
Proto morální i hmotný úspěch súplna nepokojil.
Ústřední Matici odvedeno 18 K,rovněž tolik spolkové
knihovně. Jest sí přáti, aby nás náš dorost spolkový
opšt brzo tak mile překvapil. Zdař Bůh!

-9 P“

Různé zprávy.
Zu čínskom zdí. „Hlasy ze Biona“ borlí

v novoročním čísle proti nevěreckým proudům, snifu
jícím člověka ns výron přírodya na lépe organišo
vané svíře. Zatracují tedymoderní nevěrce, slo za
tracují v témšo článku katolickou víru, kterou sovou
jesnitismem. Jesuitisemus (rozaměj katolické učení)
zrovna tak prý sničaje důstojnost lidskou, jako to
činí hrubý darvinismne. Ba ještě prý hůře nakládá
a lidatrem jesnitismas nežli darviniatická nověra.
„Těško říci, kterému obrazu lidskému měla by se
dáti přednost, zvláště pováží-li se, že člověk vzniklý
dle descendenční (darvinistické) theorie aapoň zdán
livě přece jest bytostí pokrokovou, zdokonalující se,
kdežto ten druhý člověk (rozuměj katolický) nalózá
se neustále na postapu epětném.“ I ne, pane Šádkuj!
Katolíci nejsou ne spětném postupu, ale helvetatví
jest to, které ztrnnlo us fanatický pnesnášelivém
stanovisku středověkém v duchu Kalvínově, kdežto
všecka jiná náboženská vyznání pronikl pokrokový
duch snášelivosti a lidekosti. To nám každý věřící
evapgelík i při svých bludech jest přece milejším
nešli surový materialista, jenš v člověku nevidí leč
zvíře. Vám ovšem katolík stojí níže nežli nověrec,
protože jete vyrostl za čínskou zdí nesmyslných před

pobopních předendků proti katolické víře a při tomsí libujete ještě svůj „pokrok.“Proti gasta ....
Oznamování schůzí lidu úřadům.

C. k. říšský soud rozhodl, projednávaje podenou mu
stíšnost, že nutno, aby mezi oznámením pořádání
schůze lidu úřadům a konáním schůze oplynaly tři
plné dni kalendářní.

© millžardě. A. H. Píše se nám: Před
lety jsem četl, kterak kdosi vypočítel, že od Kristova
narození ještě neaplynula milliarda minut. Na tato
noticku jsem si při čtení podobné věci nedávno opět
vzpomněl, a ježto jsem neměl ničehož lepšího na práci,
začal jsem počítati, kdy milliarda vlastně bude úplná
a nalezl jeem: 15, dubna 1902 dopoledne v 10 hodin
40 minut jest právě millisrda minnt od Kristova na
rození, kterýžto výsledek Vám k uveřejnění zaeýlám.
— Gratulujíce panu zasilateli k šťastné prázdní, dě
kujeme jemu zároveň za gásilku, dodávajíce, že v dů
věře v jeho početní nmění, an sami jsouce pracemi

med nemohli jeme tento početní úkol přepočítati.J)

Zld magaátem. „PosterLloyd“oznamuje,
že řiditel uherské úvěrní banky Z. Korofeld povolán
byl do sněmovny magnátů. Kornfeld pochází z Gol
čova Jeníkova a působil též v Praze.

Čechové vídeňští podaližádostza zřízení
20 dkol pro 6000 českých dětí, jejichž jména jsou
v žádosti také uvedena. Žádost jest takového objemu,
že na ni bylo třeba za 400 K kolků.

Jak se terýmuje: „NeneZeit“ přinášís pošklebkem zprávu, že dr.Ošťádal, který při kon
trolním shromáždění nechtěl mluviti německy, před
soudem, ač mu bylo zcela volno, mlavil německy. A
přece považovali mnozí jednání Dr. Oščádala za vla
stenecké mučenictví|

Německý kerumní prime stadajenyní
první rok na universitě v Bonnu. A jak velké obtíže
činí mu věda, dokazuje to, že nedávno musil zaň ta
tíček císař Vilém zaplatiti 60.000 marek — dluhů.

Uznání. Pana Josefa Damkovi, který 1. led
nem 190% odešel do výslužby, ndělen byl v uznání
činnosti jebo jako dlouholotého kočovného učitole ho
spodářského tital „hospodářekého inspektora při če
ském odboru zemědělské rady království Českého.“
Řiditel Dumek za svého víco jak 30letého působení
v Čechách i na Moravě měl na tisíce přednášekaata
bospodáfských apolků zřídil. Přes šedesát českých i
německých hospodářských spolků zvolilo ho čestným
členem svým a více obcí jmenovalo jej čestným ob
čanem. Damek stel ae též známým svými prostoná
rodními apisy. Ve výslužbě nevzdá ve však veškeré
činnosti, býde i nadále přednášstí v kněž seminářích.

Divy přírody, tojící se v hlubinách oceaan,
líčí poutavým způsobem slečna Ph. Dr. Marie Zdenka
Baborová v novoročním, právě vyšlém čísle illustro
vaného odborného čtrnáctidenníku „Svět zvířat“ r Praze
nad Klamovkou, jež zdobeno je četnými skvostnými
obrssy a bobatým textovým obsahem vyniká. V čísle
tom, kterése zasílá zdarma na ukázku každému,
kdoo ně administraci „Světa zvířat“ požádá, obsažen
je téš návod k výcviku všech drahů psů. úvodní pro
gramová úvaha „Právo a povinnost lidí ka zvířatům,“
článek © obrazovou skupinou předpotopních zvířat,
ješ v Čecháchčile, četné obrasy a články, jakož i
umoristický fenilfeton.

(Znsláno.)

Věscky křesťansko-sociální organisace XII. vo
lebního okresu V. kurie prosíme, aby leakavé vypi
nily a nejdéle do konce t. wm.zpět zaslaly dotazník ,
které jia budou v nejbližších dnech rozeslány.

Za výkomný sbor:

Václav Bíbas, Frant Beran,
tkadlec, kaplan,

t, č. předseda. t. č. jednatel.

Osnámení.

Pro pokročilost času jsme 3e odhodlali
vyprodati sbytek kalendářů „Štít“ sa cenu
snídenou, takáe budeme čílati tímto dmem po
činajíc sa 13 kalendářů místo 8 korun pouze
6 K 50 h nefrankovaně. Kdo si ještě náš



kalendář nezaopatřil, nesanedbej této výhodné
přilešitosti. ©Objednávky, pokud zásoba stačí,
vyřídí obratem „Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové“, — 6. číslo „Ducha ka
tolické Obnovy“ se jiš sází a rozešle se kon
cem lohoto měsíce.

Listárna redakoe.

Někteří páni dopisovatelé zajisté laskavě nám
prominou, fe jeme jejich zprávy musili značně skrá
titi. Dopisy přišly v takovém množetví a v takovém
rozsahu, že by na ně nestačilo celé číslo Obnovy.
Prosíme snačně, aby byly blavně takovézasílány,
jako n. př. jsou v tomto čísle zprávy z Katnoboreka,
odvysocka, Křesetic, Zbraslavic, z Peček aj., jež

by mohly zejímati nejširší krab našich čtenářů; při
dopisech, jež mají výtnam jen osobní, přicházíme do
rozpaků. Nechť též nali přátelé Inskavě prominou,
jestliše nebylo 1. číslo každému novému odběrateli
v Časenaláno; vždyť toliko re dnech 26./12.01—4./1.02

říbylo na 360 nových odběratelů a na30 jich abylo.

Fyto a podobné adressní změny 8e nedaly tudížv okamžiku provésti. Všem pánům, kteří nám získali
hojnost nových předplatitelů, erdečně děkujeme; vždyt
se tito přihlásili akoro vesměs na koponech peněžních
poukázek. Prosíme znovu za nové adregay, kam bychom
mohli zaelati Obnova ukázkou.

Meran. Vidp. J. H. Na Obnova předplaceno do
18. dubna 1902,

Zvoleňoves. Vidp. A. M. zaplaceno do 31. pro
since 1902,

V. G. Račte jenom zaslati; bude vítáno.
P. T. dopísovateli z Kutnohorska. Díky za

poslané! Vede zprávy vědy nám budou milé,
Později došlé dopisy uveřejní ne sž příště.

"Tržní zprávy.
VAradoi Králové, dne 4. ledna 1902. 1 hl.

plenice K 18-20—14-60, dita K 11 80—13-80, ječmare
K850—9-40, ovsa K 6-00—6-60, prosa K 9:40—0980,
vikve K 10.80—10 60, hrachu K 18:80—21:00, jáhel K
18:00, krupK 16*00—24-00,bramhorá K 200—3 20,
jetelového semínka červeného K 86-00—96-00, jetelo
véhosemínka (inkar.) K 80-40—120-00, máku K 3500,
olejky K — ————, lněného semene K 16-00—20'00,
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenič. otrab K 11-80
1 kg. másla K 2:00—2:40, 1 kg. sádla vepřového K
1*44—1r60, tvarohu k 0-24—0*92, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jedna hl. cibule K
5'00—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0-70—1-40,
1 kopa zelí 0-00—0"00 K, 1 pytel vikve 2-00—3-0n.

ETTTWUTTTIEIITEMZITIMILIŮ

IgnáceNeškudl Syn
= (protokolované firma) Ě

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř

Mi (bratr P, J. Nodkudly, faráře ve Výprachtielch)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
ii svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

Ňvšech kostelních paramentů.
čj Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

80 na požádání franko zašlou.

E TE 31100hěda]jehikkl
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právovárečný dům
Č. p. 14. na Malém náměstí

v Hradci Králové.
Bližší poptávky u p. Dra Hodovala.

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 věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

SUKNA8
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

va nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
Da požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.VY
Pan Josef Krejčík,

umělecký závod sochařský a řezbářský

Písárna a dílny: Bubna 612-VI[. Sklad: Vel. Karlova ul,
č. 30. Budova av. Václavaké záložny.

Sdělaji tímto Vašnosti, že dodané oltáře a ostatní
kostelní zařízení dokonale provedeno jest k úplné
spokojenosti a dovolím si Vás odporučiti veřejně, nebot
byl jsem mile překvapen prací uměleckou.

Jeho Em. p. arcibiskup se chvalitobně vyslovil
o Vaši práci a též kněžstvo všechno jednomyslně chrálilo
práce tyto, které všechny krásný dojem činily.

Se srdečným pozdrarem
dan Horáček, farář,

Ve Vlachovicích (Morava), 15. června 1901.

Zadání
h Jíslav V stájí

Velkostatek Kostelec n. Orl. zadá
cestou offertní stavbu stájí ve dvoře
Borovnickémna K 34269721 ror
počtenou. V plány, rozpočeti podmínky
nahlédnouti lze a offerty 5%, vadiem
opatřené do 20. ledna 1902 přijí
mají 80 n

Řiditelství velkostatku Kostelecn, Orl

Obrazy d zrčadla tějším výběra, solidně
cované rámice, vlastní výroby,
kříže, sochy a nejrůznější

umělecké předměty
doporučuje v cenách levných

(

pra

Na skladě veškeré druby ppíru, psací a kreslicí potřeby,
niba, kassety, knihy obchodní,

kalendáře, obrázkové knížky, jesle,
bry, kalamáře, těžítka atd.

Největší výběr dopisnic,

Fatentníkrabicei
e všech velikostech.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově a. K.

sasílá ne 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.

Tyšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělocký závod

malbu oken Bostelních
PRAHA-I.,

4. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

lu dodání okem chrámových,.
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
dce 3 |se šelešnými rámy, st

lěmí 1 osascním.

Vetkeré rozpočty, skiszy i odborná.
rada bezplatně, vší závaznosti.

ku definitivní objednávce.

SRB“ Nesčetná veřejná | písemná pochralná uznání.
Založeno roku 1836.>

Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

daporočoje ctěnéma obecenstu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se sárakon !—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky ae přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré správky hodinek se vyřizují.
VIP“Věc za levné ceny. "M

Staré skvosty se kupují a vyměňují.:
£n"

3

prácenej

jšímpožavyhovující.

vysoamenán.

Cennikyzdarma.Mmoderně

Uměleckýústarpremalbunaskle.

Oknachrámovákaždé hoslohuaprovedenívezaručením

davkům

MYRIOSOSOOORONDO



KGSDGSI KIGSDGODXRAEBD

fMans Inletošní sklizně.

5 kg. asi 16 kořenů K 6 —B, „2 „, „52
5 " » 25 » . 450
5 n s 80 » . +—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky
1 kg. Hincian . .

zasílá

Josef Mikulecký,

i
i

X

vývoz mal křenu v Kutné Hoře. g
XESDXGSDGEIIXIESDEODNESD

OKÁZE PODLEHNÉE
během nedlouhého použivání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valcha vždy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
ností mramoro jest nezmarná, vždy bladkoua čistou

zůstane anejbezvadnější a nejrychlejší sněhobílé
vyprání, tím i úsporu na prádle, mýdlei času do
ellí jako žádná jiná pračka aniž prací stroj. Při
tom všem jest též levná, v dřevěném rámu za

-sazená, stojít B K. Dobírkou nebo proti obnosn
předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor.

desk nábytkových, Beleredihotřída 525.

KBASKEDVBN|

P -A.

=|Všechny stěné pp. consomenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./8 t. r. veškeré ky
veliny dřevné, které pod různým pojmenováním
jako „Vinacet“ atd, na trh s velkými reklamami“

uvedenybyly,jsousakánány,jelikož fdraví lidskémujsko škodlivé uznány Jsou.,—— m
Podnik na zužítkování ovooe.

v Hradoi Králové

odporačuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
cbemicky 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 českéakciové
továrny na zužitkovácí plodin v Třebenicích.
Jablka veškor. druhů a každé mnežstvi

kupuji se dle dohodnutí.Bio Bo *bb
Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Sava

alatník apasířv Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohboslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

-vše alině v ohni zlacené mstříbřené, začse ruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. 9 navyanovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se
našlou se jíž svěcené se stvrzením Jeho biskups 6 Ni

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými ocaral:
výml přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedykoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,

obek na sv. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelen,
"tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek std. co nejvíce.

dog, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce Ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Belord
dého třída 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova wi. č 30. BudovaSv.- Vác

lavské sálošny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, křiže, zpo
věda ce, křiltelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Rosovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

všdy k volnému prohlédnutí v místnostech závodu.
Původní nákresy, cennáky a rospočty besplatné a

Jranko. Ceny levné a přísnívé platební podmínky.

8" Cesty k poradám konají se na vlastní náklad.V

Veškeré práce z odboru maleb umě

lecko-průmyslových provádí ne s přesnoudokonalostí
v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporočoje specialní zoalost
uprováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb fagadních freacových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

WEP“Práce a objednávky "l
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.

2063006600060G060E

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jeat třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po

volajeme zvláštní výhody.HEPraní
Josef Neškudla,

dodavatel

:Porronvoě

"e. a kr. dv.

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

donoručaje P. T. veledůst. duchoveustvu
vů všndež osvědčený a mnoha doporu

deními nejčastěji vyznamenaný
c. a k. dv. výrobní závod

všeeh kostelních Darameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko se zauflají.

Adresa vždy doslovně úplná.PAE
PrOny EESB
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Levně, ihned, správně

všeshny reklamace, rekursy, poptávky
týkajícíse

© služeb vojenských ©
vybotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen

Praha-II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.V M

Oltáře,sochy a j.
ve vkvsném a levném provedení

přemě dle předpisů církevních v kuždém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský propráce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fetografie a nákresy u velikém výběru na přání k ma

hlédnutí franko zujleme.

Nejlepší odpo-učení! | Plány u rozp čty se neúětují
Provedeno ke 300 oltářů.

ATAKÝVÝNÍČ Karas
: EbodinářAzlatník

v Rychnově n. K.

přísežný znalec
c. k. okr. soudu,

Obrázkové
cenníky znále

zlatých a stříbr.
skvostů, svateb,
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporněuje - - 

A
Klosety pro nemocné

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající

041ivá —

Me"“"Pee Peaařaaře?

. J. Bazoni,Počátky .

Oltáře,kazatelny,atd
nabizi

Branliškí JIOUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatografio a rozpočty na požádání.

se hojnému, lichotivému

Václav Vace!:, majitel.



doporučujeovinovací okenice z vlnitého plechu saručenéocelového,velmilehce
jdoucí. Swinevací okenice plátěné, samočinné,vlastníhovzoru.Montování n
a všech nýtovaných součástí stavebních. Výroba žel h oken fa ch,

měži, náhrobních Izahradních, vě, plotů,hakouoSDL dn drakatat NavštívenkyvláštěupozorňujiP. T.pány stavitele napráce etavobní,
vlastní ky, nejprakůšájích a nejdokonalejšíchvzorů,vlastníhovynálesu,kleštin
do sdí n, becveškerýchpracíjak stavebníchtak | uměleckýchvše ža CeRyvý- všech druhů

Y úctě veškeré nabízíAdolfVachek, Biskupská
stavební a uměleckézámečnictví v Hradel Král., kniktiskárna.

Dlouhá ul. č. 108, naproti cejchovnímu úřadu.

hedvábné,

dříve J. Jeřábek

modní závod

vlněné a prací tu- i cizozemské.

královéhradecké pívoplolelý hoolinae za 6 kr. půllitr.

co .

090% dobrodiní
oc% a jako potřebupro každou
50 205 rodinu,dlužnooznačiti==

0809o Kathreinerovuo a sladovou kávu
==Kneippovu,

sterátaké denně vícedooběhupřichází.

Žádná pečilvá hospodyňka nechť ne
otáli, tento chutný a zdravotníkávový
nápoj zavésti. ———————————

Nestává žádné lepší přísadya žádné
lepší náhrady zrnkové kávy, kde
tato lékařsky zakázána jest.

Kathreinerova sladová káva Kneippova
Jest pravá jen v původních balič
kách s ochrannou známkou farář
Knelpp«. Otevřené vyvážená, neb
Jinakbalená sladovakáva, neninlady

Kathreinerova.
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Kulečník, Obsluha vzerná.
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Supoisáty 6$
omimální a mínorální

nejlevnější fosforečné bnojivo pro
všechny půdy.

Zajištoji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost. ©

WB“Nonabraditolné "UN

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále:

e ní moučka,zoeaté, lek,
Ravo pecemáš .

Pobtornskou sádru suporfoaiátoveu
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konserrování

chlévakémrvy, plcmí vápno .

Pošterně

lé hnojiva k BUHRÁN a v LáskaRestokách.

j Ústřednípísárna:PRAHA, Jindiilskéel. 17.ATTTTTTPT0PPTTPTT8

Valadůst. dacho a. ústarinaPa

|
|

bbbb44444444444444444432

uctivě oznamoji, že za tovární © zboží
zasílám: Kartáčky na suby, na
vlasy, houby k myti, žínky, tolletní
ve velkém výběru, ústní , vůně ve
stkvostnýchkasetách, hodickte k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Satom a
gehavieg columbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl vyzkoušené břitvy,

za jichžto výbornostjako odborníknaj 2sílám od 1 zl. 90 kr. výše. Nehodící so
břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
pomíze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
8 kusů počínaje za ceny tuctové.
"Při větší objednávce poskytují avláštní slevy.
Zásilky na venek rychlé a oprávně vyřižují.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, še
jedioou snahou mojí jest, poctivě ku epokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloušíti,

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
oklad voňavek a tolletních potřeb ve velkém | malém

Praha 1., Etlóčina tř. 1 a.

A ZahSní

Hw

eeeenábytek |
úplnézařízeníbytů, výbavypro nevěsty

nabízí a levně dodá

| J. Matějček,
o

n
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2 DůkladnýM

VYSTLVYT uPLICNATE



| |Předplatnémačtvrtroku2Asok
| > na půl roku 5 A — A

Osnámení.

Pro pokročilostčasu jsme se odhodlali vyprodati

sbytek kalendářů „Štít“ sa cenu snášenou,

takše čítáme nyní za 13 kalendářů místo 8 K

pouze 6 K 50 h nefrankovaně. Kdo si ještě náš

kalendář nezaopatřil, nezanedbej této výhodné

přilešitosti. Objednávky, pokud zásoba stačí,
vyřídí obratem „Politické družstvo tiskové

v Hradci Králové“, — 6. číslo „Ducha ka
tolické Obnovy“ se jiš sází a rozešle se kon
cem tohoto měsíce.

Šibřinky.
Povím dnes zase jeduu poněkud starší

povídačka z těch šťastných let, za kterých se
za starý cent řepy platilo až zlatý dvacet
krejcarů a za korec pšenice až dvanáct zla
tých. Byla to šťastná léta, když se psalo po
Narození Páně jeden tisíc osm set sedmdesát
a ještě několik. V těch časech počaly také
Národní Listy psáti o „rozmachu osvěty“ na
našem venkově. A skutečně! V jedné obci —
nechci ji jmenovati — „rozmáchla“ se opravdo
ta osvěta, jak ji hlásaly Národní Listy. Starý
výměnkář Vodrážka povídal: Zaplať Pán Bůb,
že jsem už starý; teď už člověk na stará léta
ani pořádně mlavit neumí. My staří jsme ří
kali „žebřinky“ ata osvěta tomu říká šibřinky.
Smáli se mu chuďasovi, ale on je odrazil
příslovím: „Kdo se naposledy směje, ten se
směje nejlépe“. Byl totiž v té obci starý
či vlastně nedostudovaný student, poněvadž
páni profesoři v Praze na samých vysokých
školách ty staré „copařské“ zvyky udržovali
a žádného bez zkoušek doktorem nechtěli
udělati. Proto pan student po jedněch va
nocích zůstal doma u své matky vdovy;

přejme statek, a bude aspoň míti příležitostřiti osvětu na „zanedbaném“ venkově našem,
A začal hned — v masopustě. V sobotu

před Jménem Pána Ježíše zařídil — šibřinky.tarý Vodrážka se teprv ráno, když k správě
Boží šel, dověděl, že to nebylo nějaké jezdění
v sáních pžebřinkách“ po nával, ale že to byl
„bál“, „maškarní ples“, A právě tímsi ulehčil,
že řekl: „Tak?! Dříve chodila chasa anebo
Blouha v masopustní úterý po vsi „8 maška
ron“, a teď to dělá ta osvěta. Inu, když „holi“
člověk neštudýroval“ .... A opravdu, dělala
tam to maškarádu osvěta. Boženka — řeknu
Hlouškova, byla návodem pana „doktora“
— to jest toho nedoštudovaného pána ogvě
táře — přestrojeua za osvětu, a pan „doktor“
za kapucína. Bylo to náramněvesel a smíchu
mnoho. Když už v kostele starý Vodrážka
v pokoře opravdu křesťanské s Pánem Bohem
a 86 svým svědomím pořádnost činil, zazní
vala muzika až do svatyně, Vedli „Osvěta“ po
návsí domů. — A minul rok, a zase byl ma
sopust. A byly, jak Vodrážka vítězoslavně
hlásil, žebřinky. Nalezlo se totiž ve studni
mrtvé novorozeňátko. Přišli dva četníci, a ze
vsi, že byla sanice, jeli v žebřinkách, ale
Osvěta s nimi — do kriminálu. A pan osvětář
zmizel hned, jak četníci se ukázali a od té
chvíle ho nikdo více neviděl. Šíří prý osvětu
v Americe. A starý Vodrážka velice pichlavě
podotkl: Dělali si maškaru z církve, a udě
lali maškaru z osvěty.

A tenhle příběh vynořil 8e v tyto dny
z hlavy mé, když jsem večer četl noviny.
Jaký to byl před rokem křik v říšské raděl
Lépe by se to snad ani vyznačiti nemohlo,
než že zběhlý student — Wolf — dělal ci
maškaru z církve. Jako na šibřinkách, kdyš
se osvětář vystrojil na potupu církve za
mnicha, tak Wolf a jeho stoupenci hrnali
spoustu potup na řehole a zvláště na svatého

V Hradci Králové, dne 17. ledna 1902. Inserty se počítajílevně. Ročník VIIL

Alfonse. Byly to jakési šibřinky, maškarní
ples a jásot. A dnes? Dnes se ukázalo, že ti,
kteří si v říšské radě dělali maškaru z církve,
udělali velikou maškaru z německé kultary —
vzdělanosti a osvěty. Pan Wolf, ten horlitel o
mravnost čest paní a dívek, odhalen jako
cizoložník — jako nemrara. Ale v uččem
k mému velikému podivu učinil se podobným
starému Vodrážkovi, který se vyznával ze
hříchů svých. Ba Wolf nad Vodrážku i vynikl.
V sobotu před první nedělí po Zjevení Páně
se Wolf — ne snad knězi tajně, ale veřejně
— zpovídal. V sále hostince „Hamburka“ ve
Vrchlabí sešla se celá městská rada a park
mistrem ©Bůhmem v čele, a městská rada
z Hostinného a stůrmisch (boařlivě) pozdravila
cizoložníka. A když se bouře potlesku utišila,
tu Wolf jako „armer Sůnder“ — bídný hříšník
— řekl: „Já vyznávám dnes vinn svou. Já
jsem jako ženatý muž měl „poměr“ (měl říci:
spáchal jsem smilstvo) s jednou dívkou, ale
ujišťaji Vás, že jsem jen jedenkráte chybil!..
Moje žena mnějako —echt deutsche Kameradin
—- pravá německá kamarádka odpustila|“

Ó, zářící knlturo, jakou jsi to provedla maška
rádo! Ó, převelebné století dvacáté! Dříve za
maškarou, když ji prováděl některý chasník
nébo slouha, běhala po návsí jen zase chasa
a trochu těch aličníků! A dnes za Wolfem,
když dělá z knltary maškara, běží purkmistr
a dvě městské rady, jedna až z cizího města.
Kdyby bylo v novinách, že páni z Hostinného
přijeli Vrchlabí navštívit v žebřinkách, tomu
bych věřil a neměl bych to za nic, než za
nevinné vyražení masopustní. Ale že takovéhle
šibřinky — „mehrwertig“ (více než Čechové
cenní) páni postaví, toma člověk věra ani
rozaměti nemůže. Nezbývá nic jiného, než
bolně s Vodrážkou vzdychnouti: Iou, když
holt člověk tu kultura neproštadýroval! Při
těchto „Stadtrath“ (městskou radou uspořá
daných) šibřinkách vzpomněl jsem si na prach
a popel otců našich v kostele Hostinském
odpočívajících. Jsou tam totiž v kapli na jižní
straně ve zdi pomníky náhrobní s nápisy
v jazyku českém z 15. století. Tenkráte tedy
nevěděli ještě ani v nynějším Arnau o německé
kultaře. A proto to také 8 cizoložníky dělali
jinak než dnos. Tenkráte, když Arnau ještě
Hostinným slulo, měli v městech českých při
šatlarách klec, do které strčili usvědčeného
cizoložníka, a na náměstí ho veřejně v ní
vystavili. V Hradci Králové stávala před ny
nějším krajským soudem u „kašny“ Does
to je jinak. Dnes, že německo-nevěrecká fi
losofie přemohla prý křesťanství a jako no
vověká kultura září a i prý nevděční Čechové
jí pronikouti jsou, dnes páni z radnice neod
suzují cizoložníka do klece na „ryak“ ku
kašně. Ta tma je světlem německo-praské
kultury rozplašena; a proto dnes moudří a
opatrní pánové, purkmistr a konšelové býva
lých českých měst cizoložníka „stůrmisch
begriszujou“ (bouřlivě pozdravují) A jestli
dnes paní Wolfovapři těchhle knltarních
šibřinkách představuje kultura (Osvětu), tu
musíme my ubozí křesťánkové zrovna se rdít,
že tak pozadu za ní jsme. „Echt deutsche
Kameradin“ (pravá německá kamarádka) ne
dělá si z cizoložství mažova tak mncho, jako
ty „křesťanky“, které to trápí, že mají za
muže takového — darobáka.

Sotva tento článek dopsán, jest Wolf
opět zvolen. Nic se tomu nedivím, že se
tak stalo. Dříve ty maškary dělala chasa
nebo slouha, a teď je dělá „osvěta“. Což pak
divu, že to pak ve státě, v kterém se mravní
cit právě z myslí vzdělanců tolik vytratil, je
jako na šibřinkách.

I celý náš stát potřebuje něco podobného
tomu, co starý Vodrážka prostřed masopastu,
když byly v hospodě ještě šibřinky, čiml —
totiž „pořádnost s Pánem Bohem“. Právě náš
stát je tak zřízen, že si lidé mohou beztrestně
dělati maškaru z církve k. p. na říšské radě,
v obrázkových časopisech atd. Což divu, ža
právě v něm vidíme tak ošklivé maškary
osvěty, spravedlnosti, pořádku, síly a blahobytal

—
A strana, kterou zastupovaly Národní

Listy, co ta? — Dues ovšem mladočeská
strana z toho boucharonství proti církvi mnoho
slevila, jen nedávno trochu zase Dr. Herold
na sněmě 8e „svobodomyslností“ na jeviště
vystoupil. Ale kéž by právě ta strana dělala
„Pořádnost“! Národní Listy čili jejich svobo
dářsko-boivetští stoupenci šířili „osvětu“ dě
láním maškary z náboženství vůbec a z kato
lickáho zvlášť. Ale dnes? Dnes už jsou pře
mnozí, kteří prokoukli tu celou osvěta; dnes
poznávají, že dělání maškary z církve má za
následek, že z osvěty, mravnosti, síly, blaho
bytu národa stává se — maškara, Jaké to
byly šibřinky, bu zrovoa maškarní bláznovství
před desíti lety! Z abobého Riegra udělali
v pravém slova smyslu maškaru, anebo něja
kého starého výměnníka Vodrážku. © A dnes
mohl by se nejlépe smáti právě ten výměnník,
který druhdy mužaě odrážel útoky nepřátel
našich. Dnes vyrůstá pokolení, které maškaru
strká na tvář té jisté „osvěty“ a šibřinky
strojí straně mladočeské, Ovšem, ani to nepo
můžu. Šibřinky, třebas se hnsitstvím nazývaly,
vepomohou nic. Žebřinek je nám zapotřebí!
Žebřinek, na kterých bychom daleko od nás
vyvezli ta maškarádskou osvětu.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 15. ledna.

(Posnámky k novým úkusům v prašské vědecké
společnosti. — Krátká úvaha o sněmovním návrhu
povinného učení se jasyku ruskému na středních

školách českých).

Kdo jsme byli pamětníky a svědky lite
rárních a vědeckých kravalů, která se v Praze
a v české zemi v letech osmdesátých pod zá
minkou „hledání pravdy a pěstování vědy“
odehrály, s uspokojením jsme sledovali, že
vlny, kravaly těmi vzniklé a celou českou vě
deckou a literární společností po více než-li
desttiletí zmítající, tichnou a mizí a že vášni,
zlobě a osobní ummíněnosti půdy ubývá a na
místě nich, že dostavuje se klidné uvažování,
snášelivost a vzájemná úcta a uznalost. Avšak
poslední doba vyvrhla na denní pořádek opětně
případy, které jsou svědectvím, že někteří pá
nové v nejvyšších našich společenských vrstvách
neváhali by vznítiti nové jalové boje znovu,
kdyby totiž byla pro úě v české veřejnosti
tak úrodná půda, jako bývala druhdy. Kdyby
byly pokusy ty o rozuícení nového a pěsto
vání starého nepřátelství zůstaly tajemstvím
užší společnosti a kdyby zprávy o nich nepro
nikly do nejširších kruhů české intelligence,
srdečně rádi bychom o nich pomlčeli. Poně
vadž však o vědecký ruch a život pražský za
jimající se čtenáři listu tohoto žádají o 8po
lehlivé informace, co se zase v Praze kutí,
máme za potřebné vypsati, co se zde va vě
deckých kruzích zase děje.

V posledních měsících minulého roku vy
stoupil totiž dvorní rada univ. professor dr. Ge
bauer ve zvláštní obsáhlé stati proti osobě
prof. dra. Flajšhanse a sice proto, poněvadž
poslednější byl tak smělým a ve veřejných
listech spůsobem k osobě prof. Gebauera na
nejvýš šetrným širší kruhy interesentů zpravil
o nepříjemných a překvapujících nedostatcích,
vyskytujících ae v prvních sešitech prof Ge
baaerem spisovaného a vydávaného „Staroče8
kého slovníka“. Vypočetl totiž velice slušnou
a imposantní řadu slov, která se ve staročes
kých památkách sice vyskytují, ale která v
Gebauerově monumentálním „Staročeském slov
níku“ — scházejí. Toto pro Širší veřejnost na
nejvýš cenné a užitečné poučení a upozornění
prof. Gebauer vzal si za záminku, že na místě,
aby důvodnosť výtek těch pro své dílo uznal,
bezohledným spůsobem ve „Filologických Lis
tech“ napsal o prof. dru. Flajšhausovi věci, jež



ochotně zase hned v následovním čísle těchže
listů jsko nepravdu opravil a odvolal, když
byl o to právním přítelem prof. dra. Flajš
hanse požádán.

Vedle toho pak „NašeDoba“ přinesla při
příležitosti osmdesátých narozenin bývalého

rof. Martina Hattaly z péra J. „jubilejní“
Šlánek, při jehož čtení každému bezděčně nu

dla vzpomínka na známou bajku „o mrtvém
vu a živém osln“. Pieatel jeho totiž, chlubě

se, če byl své dobyu prof. Hattalypro vyevěd
čení a tudíž uáležel mezi jeho zajisté že své
doby uctivé žáky, věnoval nyni vetchómu, dnes
již dávno mimo veřejný život stojícímu starci
„vzpomínky“, jaké může napsati leda někdo,
kdo pro ušlechtilost srdce a dobrý společenský
ton zrovna valného smyslu nemá. Nenáležíme
mezi žádné osobní zbožnovatele bývalé uči
telské činnosti prof. Hattaly, jeho vědeckou
práci ceníme zrovna tak, asi jako ceníme jeho

úsobnost jako kněze, ale dnes oproti v 800
kromi žijicímu osmdesátiletému starci poklá
dáme příkré a hanlivé veřejné útoky vésti za
neslušnou zbytečnost a mladého mute za ne
hodné. Mlčení o něm mluvilo dostatečně.

77" Tato dvě fakta pochopitelně vzrušila celon
vědeckou a učenou společnost pražskou k udivu
a došla pozornosti nejenom v zemích českých,
ale i na Slovensku, kde „Národnie Noviny“
nad útoky na starého prof. Hattala zcela prá
vem 8 největším rozhořčením zalomily rukama.
Pokud pak se útoku na prof. Flajšhanse týče,
tn panoje všeobecné překvapení nad tím, jak
bylo možno, aby ho dvorní rada v jednom čísle
ze skutků mravně přímo zabíjejících vinil a
ve drahém čísle to odvolal, aniž by tvrzení
svého dokázal. , o

Proč se to všechno stalo? Což nemají
pánové, kteří takovýmito hračkami čas nbijejí,
něco užitečnějšího a platnějšího ua práci?
Chtiti tabati vetchélo, odbytého starce z jeho
soukromí pro posměch mládeži na veřejnost a
tlonci sochorem přes raku mladému literáta,
není předce žádná vědecká činnost. Proto s po
těšením musíme zaznamenati, že pro takovéto
zábavy nemá přítomná doba více žádného
smyslu a že přes ně přechází k dennímu po
řádku se zaslouženým si jich nevšímáním jako
projevů vážaých. Proto také donfáme, že to
byly poslední výbuchy osobní nevraživosti,
kterými byly u nás „literární a vědecké boje“
let osmdesátých ukončeny.

Boje ty, spory totiž o pravost rukopisů
Zelenohorského a Královédvorského, vznikly
více ze příčin osobních, než-li z důvodů vě
deckých. Kdo na dno jejich vidíme, kdo po
drobně osoby při nich zúčastnělé známe a kdo
jsme na vlastní uši od odpůrců jmenovaných
památek slyšeli, že mají shledáno daleko více
důvodů a důkazů pro jejich pravost, než-li jich
vymysliti mohli pro předstíráníjejich ne
pravosti, smíme toto mínění provésti. Nepo
píráme, že přední podnět k rukopisným bojům
zavdaly neopatrné a bezohledné řeči osoby,
která čtyřicet let slibovala obranu rukopisů a
dodnes slibu svého nesplnila, avšak právě
proto, když osoba, která bez odporu před dva
cíti let“ vědeckou otázku tato na osobní pole

> FEUILLETON.

0 Tomáši ze Štítného.

K S00letému výročí jeho úmrtí napsal Jan Snlžek,

(Dokončení).

R. 1306 zanikl násilnou smrtí posledního
svébo potomka Václava III. starobylý náš domácí
rod panovnický Přemyslovcův a dědictví jeho
přejal dům lucemburský, který dal Čechům nej
slavnějšího jich krále, císaře Karla IV., který také

aložil vysoké školy v Praze, na nichž učil se i
títný, jak již řečeno bylo a to na. fakultě

(učilišti) svobodných umění čili artistické, ačkoliv
nedal se nikdy povýšiti na hodnost mistrovskou
čili doktorskou. Doba života Štítného připadá
v onen čas, kdy novoty náboženské, vznicené Vi
klifem v Anglii, i do Čech žáky jeho zavlečeny
byly, a není pochyby, že i Štítný ty knihy znal,
Ale nesrovnávaje se s učením Viklelovým, spíše
přál opravným snahám Waldbauserovým « Mili
čovým. Zvláště s Miličen, s nímž mimochodem
řečeno pojilo Štítného úzké a důvěrné přátelství,
V tom se shoduje, že jak on, tak Milič v naukách
svých nikdy se nevypínali nad obecné mínění
církve, nýbrž smířlivým duchem vedeni jsouce, své
domnění vždy i opravovali i podrobovali autori
tám církevním,

Mezi takové muže náležel tedy Štítný. Za svých
studil v Praze stýkal se 4 mistry pražskými, kteří
jsouce většinou Němci nebo cizinci z jiných ná
rodů, ovšem ani nemohli přilnouti k národu,
v jehož středu žili. Štítný však jako pravý vlas
tenec nepřestal milovati národa, z něhož vyšel, i
když zahloubal se do tajností svaté vědy, podávané
tehdy jazykem jen latinským. Než láska k vlasti

zavlekla, věkem byla již snad úplně umlčena,
má se tato záležitost ponechati k dalšímu ře
šení a dalšímu soudu časům budoucím, af si
tyto o ní bez osobních pohnutekobjektivné
rozhodnou. To jest dnesJediná eprávná cesta
z bladiště, do něhož jistá čásť české vědecké
společnosti zapadla, aby se marnou snahou
slavně z něho vyjíti, nová dosítiletí ve zby
tečných a smutných osobních sporech v něm
neprobloodila.

Spory ty ostatně poskytují velice smutné
svědectví pro mravní výši, právní cit a epo
lečenský takt pánů, kteří se dali při nich
unésti osobními pohnutkami a pravost rako
pisů popírali. Vzpomínáme, že náhončí jejich
jako hyeny běhuli po krchovech a nejlepší
muže naší předbřeznové doby z hrobů vyhra
bávali, aby po záslužné památce jejich tlapali.
Vzpotnináme na osobní příkoří, jichž ti, kdo
8 tvrzením o nepravosti rakopisů těch nesou
hlasili, musili snášeti. Proč to všechno Bedělo?
Komu a jak to prospělo? To hledáním pravdy
a pěstováním vědy nebylo! Moderní methoda
vědecká dnes v celém učeném světě neodváží
se za přítomné doby prohlásiti něco za ne
možnosť, nebo nepravda jenom a jedině proto,
poněvadě ta či ona věc je někomu neznámá.
Vždyť třebas zítřek, jak denně nabývané ve
vědě zkušenosti učí, to, co bylo dnes pravda
a věda, ukáže býti omylem až směšným, nkáže
býti: vlastně nedostatkem vědění a neznáním
pravdy. A popěrači pravosti rakopisů optrají
se pouze a především o nepřípustnou, sofis
tickou methoda, že prý v rukopisech oněch
nacházejí 60 slova, jichž oni oeznají. To se
předce moderní vědecké methodě naprosto příčí.
Což, jest-li se vyskytnou důkazy, že slova,
jichž oni neznali, ve starých památkách se
vyskytují, jako se již atalo, neboť popěračům
dříve neznámá jim slova byla již v imposant
ním počtu ze starých památek prokázána? Tím
vlastně jest již dávno jejich „methoda“ poražena!

Proto jsme pokládali a pokládáme pro obě
strany za prospěšnější a pro celou veřejnost
za užitečnější, když se o rukopisných sporech
a především o jejich vznětech a osobních záj
mech při nich nyní moudře mlčí. Důvodů
k tomu jest daleko více a především pro po
pěrače závažných, než-li aby se znovu osobní
třenice rozšiřovaly. Pan dvorní rada Gebauer,
který byl ve sporech těch viditelnou hlavou
popěračů, nebere zajisté dle nabytých zkuše

ností o apence své vážně a zajisté, že nemádocela žádných příčin na spolehlivost jejich
souhlasu počítati. Důkaz toho uvedeme zde
zatím jenom jediný a za to pádný. Pan dvorní
rada mohl míti za to, že jeho staročeské filo
logické a mluvnické nábledy mají v českých
zemích snad tisíc nejoddanějších stoupenců,
kteří „jurant in verba magistri“ (přísahají na
slova učitele). Ale když vydal svou „Staro
českou mlavnici“, tedy za celý první rok
po jejím vyjití z tohoto tisíce věrných, staro
českou filologil a vyučováním jeji se zabýva
jicích jeho stoupenců pokládalo za potřebné
tuto jeho knihu pro sebe a svéústavy zakon
piti pouze ani ne celých třicet osob. Více
výtisků knihy té se za rok neodbylo a z těch

řejnost účastnou se stala oněch vzácných vědo
mostí, jichž nabyl na školách pražských, kde slo
vutní mužové z celého tehdy učeného světa do
Prahy povolaní učili. Chtěl vědu, jak se nyní
říká,popularisovati t.j, lidu přístupnou,sro
zumitelnou učiniti a to se mu podařilo měrou
svrchovanou | Než v tomto svém šlechetném a vlas
teneckém počínání narazil na veliký odpor lati
níků t.j. mistrů pražských, kteří nechtěli jinak
nežli v latině své spisy podávati, Štítnému nastal
boj veliký, neboť tehdy vysoké školy pražské
ovládány bvly výhradně skoro cizinci, zvláště
Němci, protože měli cizí mistři hlasy. tři, kdežto
Čechové pouze jeden, kterýžto nepoměr, jak
známo, přičiněním hlavně Husovým byl odstra
něn. Již tenkráte ve století XIV. šlo Němcům
více o pěstění národnosti nežli o pěstování
věda umění! Jako Hus po smrti již Štítného
začal ve veřejném řízení university za právo Če
chů bojovati, tak i Štírný spisy svými bojoval
proti cizákům za dobré právo české! A v tom
právě spočívá veliký význam Štítného! Co mnohem
později u Němců učinil Luther, že lidu po ně
mecku vykládal písmo sv. a své názory ovšem
v neshodě s církví, to dávno před ním učinil
Štítný v líbezné naší mateřštiné. Nebojoval však
snad proti učení svaté církve, ani proti
universitě (vysokému učení), vždyť on sám dí:
=Nepřete se o mé řečí s latiníky a s hrdými
najvíc — se vším, co jsem psal neb psáti budu,
poddávám se kostelu k opravení a škole Praž
ské« (universitě) jako jaksi nejvyšší stolici, neboť
nesmíme zapomenouti, že za času Štítného pražské
vysoké učení bylo ve sjednocení 8 učením
církve se všemi svými mistry. Nebojoval tedy
Štítný proti vysoké škole jako takové, nýbrž
proti vysokému učení latinskému, proti shr
dosti latiní ků vas,kteří chtěli, eaby jen sami
byli múdři vidfni-, bojovalt proti vzdalování věd

20 výtisků odebrali odpůrcové páně Gebanerovy

vědy! Z toho každý vidí, že po pane dvorního radu jeho gramatičtí přátelé obětují jenom
to, co je docela nic nestojí a skoro by se
mohlo říci, že e ním souhlsaí potud, pokud

jeho přízně,vlivu a mocipolčebojí. Proto načdnes nových bojů? Což kdyby se „vědecký
vítr“ obrátil? Byl by to sice pro českou in
telligenci smutný úkaz, kdyby při tom pan
dvorní rada největší počet svých „ctitelů“
ztratil, sale možným je to, počítati se 8 tím
U nás může, ano musí, nebof něco podobuého
etalo se v politickém ohledu dru. Riegrovi.
Nepřáli bychom mu toho, alo dvorní rada
Gebauer může dle pravidel světa běhů očeká
vati, že vše, co on někema nepříjemného učí
nil, že jistě sám zažije od jiného. Vzpomínáme
na jeden článek z dobrých důvodů položený
do čítanky. Syn vleče svého otce za vlasy
z domu, který po ném zdědil. Na práhu otec
na noěbozvolá: „Až som a dále ne! Jenom až
na práh vlekl jsem já svého otce a proto
ustaň, aby tě také jenom až ua práh vlekl
tvůj synl“

Proto donfáme, že další kočkování a osobní
stíření pod zástěrou hledání pravdy a pěsto
vání vědy konečně a nás přestane, neboť na
národní a vědecké roli znamená leda zbytečnou
metlici. Zatajíti pak nemůžeme, že v Praze
panaje domočění,že jisté neviditelné podporo
vání popěračů pravosti starých památek z jistých
míst uznáno za velikou politickou chybu, že
nastoupeny opačné cesty. Příznaky toho mohly
by býti, že v poslední době obhájce pravosti
památek prof. Ant. Truhlář jmenován byl ři
ditelem akademického gymnasia v Praze a že
musejní bibliotekář a strážce pumátek těch
Adolf Patera obdržel řád Františka Josefa.
O to se jistě druhdy mocné vlivy popěračů nijak
„Dezasazovaly“, nebof pro podobné případy
měli jiné kandidáty, u z toho následuje, že
pánové možná již svou nešťastnou úlobn do
hráli. Proto bude nejlépe, když se spokojí tím,
čeho kdo dosáhl, neboť dále mohli by naraziti
Da zeď, již hlavon neprorazí.

9 .
+

K podaětu poslance dra. Vácelava Ša
mánka podán byl na sněmu království Českého
návrh, aby ua středních školách v Čechách za
vedeno bylo povinné vyučování jazyka raskámo.
Na návrh tonto pohlíží se v české společnosti
různým spůsobem. Když se o něm dle stáva
jících skutečných poměrů uvažuje, tedy bez
odporu musí se uznati za docela časový, prak
tický a budoocnosti i zájmům dospívající české
generace přiměřený a prospěšný.

Od víve než-li desíti let nabyly i vlády
vídeňské toho přesvědčení, že německý tisk
v zemích českých a rakouských i v říši ně
mecké chová se oproti Čechům, zejména inte
Jigentním, s rozhodnou odmítavostí a ne
přízní, tak že Čechové, kteří v Německu chléb
a postavení nacházejí, jsou odtud úřední
cestou vypovídánií. To je faktam a z fakta
toho následuje, že české živly v německých
krajinách a v Německu více živobytí a za

od národa cestou přeučenou, latinou, neb dám
praví: »že rád slyšel v mládí své mistry,
v učení ztráviv prvá léta své mladosti a že zná
vólisvů, jíž by rád myslil, mluvil a psal
jiným k témuž, jakož má v tom utěšení a
k oddechnutí od rozbroje, hluku a běhudlné (roz
tržité) mysli.« BojovalŠtítný mužně, aby universita
pražská zbavená byla roucha cizáckého, bojoval
slovem i písmem o to, čeho jiným národům se
dávno již dostalo a čeho teprve před nedávnou
dobvu i našemu těžce zkoušenému národu se
dostalo, totiž vysokéhoučení českého, národ
ního. Hle, v tom spočívá význam Štítného jako
vlastence|

Než zbýrá nám ještě promluviti několik
slov o Štírném jako o mudrci (filosofu) a o jeho
spisech se stanoviska filosofického. Co se týče
jeho spisů, byla důstojná na ně učiněna pozor
nost teprve v době nové a nejnovější od spiso
vatelů českých. Již uvedený český filosof dr. Ignác
Hanuš vydal pěkný ač strannicky psaný : »Rozbor
Hlosofie Tomáše ze Štítného« mimo jiná pojednání,
od J. Dasticha pak vyčánv oskníhy šestery o
obecných věcech křesťanskýcha a eřeči besední« od
prof. Hataly, nejnověji pak i od Hoffmanna, ko
operatora na Král, Vinohradech na základě budy
šínského rukopisu. Spisů Štítného dosud naleze
ných jest šest: ,

1. Rozmluvy nábožné. (Řeči besední).
2. Knihy šestery o obecných vécech křesťan

ských.
3. O sedmi vstupních,
4. Řeči nedělní a sváteční.
5. Knížky Hugovy o připravení svého srdce,
6. Překlad sv. Augustina eoliloguia animae

ad Deum (rozmluvy duše s Bobem,.
Ve všech spisech Štítného prokmitají poměry

stavu vzdělanosti a události věku jeho; tek nám
ne př.: »Rozmluvy« podávají důkaz, jak porušený
již tehdáž za časů jeho byl stev duchovní, kláš



městnání nenalernou. Že tomu tak, to potvrzuje
i vypuzování státních úředníků ze většinou
německých krajin. Poněvadž pak životní síla
českého národa nachází se v tom utěšeném a
závidění hodném stavu, že produkuje více in
telligence, než-li ji české země spotřebují, masí
so nejenom český národ, ale i stát sám svě

gence té nestal doma učený proletariáta z dů
vodů těch musí pečovati, aby avé zaopatření
hledala intelligence za hranjcemi, což jí musí

Předevšímstát umožňovati. Poněvadě učení se
azyku německému stává ee dnes Čechům pů

sobením samotných Němců nepotřebným, nic
platným a neužitečným, jelikož Čechové mezi
Němci chleba a zaměstnání více nenaleznou,
nezbývá, než-li, aby se hledalo pro ně amis
tění jiné než-li mezi Němci, kteří je ze svého
středu i úředně vypovídají. Poněvadž se do
Ameriky celé Čechy vystěhoveti nemohou, je
učení se anglickému jazyku pro Čechy spojeno
s risikem, Francie takó nemůže celým zástu
půmčeskéintelligence poskytnouti obživu, proto
nezbývá, než-li ohlížeti se po národě a říši,
která by pro českou pro potřeby její připra
venou intelligenci měla dostimísta a zaměstnání.

A to jest dnes jedině Rasko. Proto učení
ee raskému jazyku se strany přebytečné intel
ligence v Čechách jest v zájmu nejenom národa
českého, ale-takó samotného státu, aby země
české nebyly nedbáním toho, když do soused
ního Německa z Čech jest dnes odliv nemožný,
přeplněny učeným proletariátem, který by na
potom říši rakouskou uváděl ve vážné rozpaky,
jimž se může zavedením povinného vyučování
raštině na českýchškolách,což i prozíraví
a objektivní němečtí politikové od
poročovali, snadno a výhodněpředejíti,

Proto na sněmu království Českého vo
smyslu tom drem. Šamánkem podaný návrh
jest nanejvýš časový, politicky moudrý, vy
plývá ze stávajících poměrů a zasluhuje, aby
se o něm v Čechách nejvážněji uvažovalo a
aby byl co nejdříve nskutečnén. Důvodů proň
jest celá řada a to důvodů nejzávažnějších a
proti němu není důvod žádný, leda ten, aby
se česká mládež ačila něčemu, čeho vůbec ne
potřebuje a to moderní naše doba pokládá za
sbytečnost. Zajisté že jsme promluvili ze erdce
všech, kdo otevřenými zraky na stávající po
měry patří. Jest-li někdo z nás rasky umí,
žádný pro)to ještě neschudl a hladu netrpěl.

Avšak mochým, kdo mluvili jiným jazykem,již se to stalo, še byli posláni domů šupem.keVo
Obrana.

Milosrdné sestry a dlakonisky.
Značný pocit hnasu smocňoval se každého
slušného člověka při čtení zákeřného útoku,
jejž podnikal po dvakráte v „Čase“ graduovaný
a vzdělaný lékař vinobradský před vánocemi
na řeholi milosrdných sester z té příčiny, že

terní i světský, ale spůsobem tak slušným, že vi
díme ve Štítném mravokárce a oprávce nábožent
kého, ale mírného, spravedlivého, střízlivého a
opravdového mudrcel +Knihy učení křesťanského=
nám podávají pěkný s důmyslný obraz tehdejší
společnosti vůbec ve století čtrnáctém, osvětlují
stav socialní a politický našeho národa, mluvíce
o daních, stavech, manželství, penictví, panenství,
o pánech a poddaných a p. Spisovatel bystře líčí
dějiny vzdělanosti české kulturně-bistoricky, takže
i pro věky budoucí zůstane tento jeho spis důle
žitým pramenem pro kulturní historiky české,

Spisy Štítného jsou psány na základě křes=
fanském, jak již z názvu spisů jeho jest patrno a
z účelu jejich: »tomu, což věří, porozumětia. Činí
pak Štítný rozdíl mezi spisy poučnými (věrouč
nými) a spisy nábožnými (mravoučnými a aske
tickými); k posledním patří vřeči na neděle a
svátky celého roku«, »sv. Augustina soliloguia čili
rozmluvy duše s Bohems, »0 sedmi vstupních
knihy, ježto jsou velmi dobré každému, kdož chce
v duchovenství prospěti« a sknihy o připravení
srdce svého«. K věroučným a filosofickým spisům
Štítného patří hlavně: »Rozmluvy tyto nábožné«
(řeči besední)a a »kniby učení křesťanského« (o
obecných věcech křesťanských knihy šestery).

Posléz nutno připomenouti, že Štítný i jako
spisovatel i jako filosof (mudrc) jest neskrze pů
vodní. Nejen obsah jeho spisův, ale i Štítný sám
se vší upřímnosti nás o tom poučuje: V rozmlu
vách nábožných«: »Bůh chce, aby ho lidé poznali
v skutcích jebo, an v poznání jeho je věčný život;
zpravil to tak Bůh, aby mladší od starších se
učili; o tom také mysle a rozjímaje, jak mi jest
z mladu mílo bylo, cos buď slýchati kř-sťanských
věcí od otce svého a od mateře, pro něž jsem
psk i v písma přišelv nějaká známost. Vymyslil
jsem knihy tyto, jak by děti tázely se otce a
otec jim odpovídale. I v jednotlivých částkách

okresní výbor chtěl avěřiti vedení okresní ne
moocnicetéto řeholi. Přirozený lidský cit nutí
každého člověka míti v úctě ženu, která z obě
tavé lásky k bližnímu zříká se pohodlí a vě
nuje se na celý život namábavému ošetřování

fcího bližního bez jakýchkoliv nároků na
vděk, ba velmi zhasts i za zjevného podce
ování její služby vyskytly se ovšem tu a
tam zvrhlé povaby, jimě není vůbec nic sva
tého, které tapily obětavé tyto ženy v rouše
řeholním, —slyšeli jame i ve veřejné schůzi
v Hradci Králové uličnickou potopa z úst
nevzdělaného agitatora — ale útoky tyto
omezovaly se pouze na projevy nejníže skles
lých jednotlivců. Teprv „Čas“ apo němovšem
i „Osvěta lidu“ a dvojctihodný hlasatel „čie
tého“ evangelia v „Hlasech ze Siona“ nesty
děli se následovati příkladu uniských duší a
odvážili se drzá židácké pomlavy milosrdných
sester. Četli jeme slova o „fanatických, ne
vzdělaných ženách“, vyčítalo se řeholnicím
„šíření klerikální nadvlády“, ba vyčítala se
sestrám „zištnost a touha po zaopatření“, ja
koby pomlovači nevěděli, že nepřijme
nikdy do svóho středu člena, jenž by masil
teprv vstupem do řehole zaopatřiti si výživu.
Vinohradský lékař, patrně nějaký odmítnutý
kandidát na alažbu v okresní nemocnici, do
volává se docela Virchova, jenž prý též od
soudil řeholní opatrovnice. ,

Nepokládali jsme ani za nutné odpovídat!
na útoky tak nízké a zlomyslné, protože níz*
kost odsuzuje se sáma sobou, ale zatím adál
se v Praze případ, který nás povzbudil, uči
niti zajímavé srovnání mezi řeholními opatrov
nicemi katolickými a mezi protestantskými
diakoniskami, které vzoru katolickém i
proti zřejmému učeníEntrova věnují se službě
nemocných a jiným skutkům charitativním.

Před týdnem vzrušila Prahu správa 0
sebevraždě 37leté diakonisky, Idy Pappeové
z Bromborga v Prusku, která ve svém bytě
v Pětrossově ulici podřezala si žíly na levé
ruce a vykrvácela. Příčina sebevraždy není
známa, ale nepříčetnost mysli jest vyloučena.
Při této zprávě vzpomněli jsme si na článek
protestantského lista „Berliner Neueste Nach
richten,“ jenž minulého roku 13. července
přinesl následující posudek o protestantských
diakoniskách :

„Nadšení následovníci Kristovi utvořili
již v prvních dnech křesťanství náboženské
společnosti, jichž členové svůj život službě trpí
cího lidetva poavětili. Zejména sestry ošetřo
vatelky nemocných zaslouží náš obdiv i dík.
Jejich práce ve službě obětavé lásky k bliž
nímu rozsévala hojnost požehnání. V dobách
nejtěžších, v epidemiích, na bojištích a vcha
tách opuštěných se osvědčily. Sám takový
opovrhovatel křesťanství, jakým byl Voltaire,
vzdal těmto „andělům milosrdenství“ nejvyšší
chválu. „Není snad aic většího na zemi“ —
tak praví on — „jako ona oběť, kterou toto
něžné pokolení přináší tím, že obětaje mládí,
krásu, stav i rod, a věnuje se službě nemoc
ných v nemocnicích.“ Z katolických, nemocné
ošetřujících ženských řádů jsou milosrdné
sestry nejznámější. V každém pásmu země je
najdete, kde se nějaká dilo lásky a milosr

udává, kdy a kde byl čerpal z pramenův, ku př.
v 7. kap. řsčí besedních praví: +atak mistr Hugo
psal knížky jedny; tyť chci k tomu, ježto tížete,
za pravidlo v rukou míti«. V knihách pak »učení
křesťanského«zase praví: »Sám jsem je sklá
dal ze své hlavy, jakž mi sej' zdálo (se jest
zdálo) podobné, což jsem kde četl neb slýchal na
kázání neb od učených aneb se mohl sám domy s
liti«. Kterých spisů sám původcem není, ty také
udává zřejmě, na př. o knihách +0 sedmi vstup
ních« praví: «Tyto knihy vám jsem zpořídil,
ne sám jich skládava. Spisy »sv. Augustina
mluvení soukromá« a »Hugovy knížky o připra
vení srdce« jeví se nám jako překlad a výklad,
ale samostatný, ladný a výborný.

Tomáš ze Štítného jeví se nám ve svýchspisech
jako původní spisovatel knih věroučných a mra
voučných, jako bohoslovecký, církevní spisovatel,
jako učený laik, který o věcech náboženských do
vede napsati pravdu, o věcech světských nestran
nou a spravedlivou pravdu. Jest otázka veliká,
jsou-li spisy Štítného filosofie, čt po spůsobu scho
lastickém výklad pravd náboženských. Můžeme
odpověděti, že obojí, neboť Štítný měl úmysl ro
zumem ovšem věrou osvíceným vyložiti hluboká
tajemství víry, obtížné, těžko srosumitelné pravdy
zjevené, ale ne po spůsobu tehdejším slohem uče
ným, několika málo zasvéceným srozumitelným,
ale chtěl dle neobyčejných svých vloh podatí lidu
v rouše českém, původním sřečíokrášlenía milá«
(jsk praví o něm rukopis budyšínský) ty vznešené
pravdy učení Kristova. Ovšem, patrný jest rozdíl
mezi spisy poučnými a nábožensko-asketickými
(k dokonalosti křesťanskévedoucími), ježto v prvních
jeví se duch velikého Šiítoého jako mudrce, ve
druhých jako Bobu oddaného zbožného křesťana,
což ovšem již ze samého účelu knib jest patrno,
Srovnáráme-li pak ze spisů poučných »rozmluvy
nábožné«, které Štítný sám sbevední řečia jme«

denství koná. Vynikající lékařské autority
všech vyznání s chválou uznaly jejich tichou,
skromnou a ochotnou působnost u lůžka ne-.
mocných, jejich obětavé plnění povinností a

omíjení své osobnosti ve službě charity.
Farář Theodor Fliedner vštípil tuto požehna
nou činnost těchto sester na půdu protestant
skou a založil v říjnu 18936v Kaiserwerthu na
Rýně první dům diakonisek. V ušlechtilém zá
polení s milosrdnými sestrami konaly diako
nisky skutky milosrdenství u nemocných a
trpících a touto obětavou působností získaly
si vřelý dík a úctu všeobecnou. Avšak nic
není na světě dokonalého. Počet a druhy
evangelických sester s rostoucími opatřeními
se množily, žel však, zdá ae, že kvalita sostor
nepokračovala stejnou měrou. V novější době
aspoň množí se stesky na službu evangelických
sester. Nejenom mezi lékaři,ale i v krazích pro

testantekých věřících jeví ee rozpaky nad působem ošetřování nemocných. Jednotlivým sba
rům eceterským se vytýká, že jejich údové
méně z lásky křesťanské, více však z lásky
k vlastnímu „Já“ sesterské povolání si volí,
pokud jim ono snadaější zaopatření poskytuje.
Z tohoto nesprávného pojímání povolání vzni
kají pak žalostná pochybení: nedostatek smys
la pro povinnost, nepatrná obětavost a odří
kání ve slažbě nemocných a trpících, snaha,
obtížnější a napínavější elužby ošetřovatelské
přesunoati na ramena výpomocných ošetřovate
lek nebo služek, nedostatek discipliny a nevra
živost vůči řídícím lékařům. Těžší výtky už
sotva mohou ošetřujícím sostrám býti činěny.
Že tyto žaloby nejsou zcela neoprávněny, to
uznává ge v církevně-protestantských kruzích
jíž vzhledem na vnější vystupování a oděv
sostor. Hodně koketní, křiklavý oděv, v němž
tělesné vnady vynikají, zdá se mnohým sestrám
důležitějším, než vnitřní pohroužení se ve své
povolání. Že taková vnější úprava překáží ve
vykonávání těžších služeb u lůžka nemocného,
na to naříkají lékaři. Mnohé diakouisky po
važnjí slažbu v nemocnici jen za přechodní
stanici k provdání. V jednom zdejším časopise
bylo nedávno 86 strany lékařské konstatováno,
že ne nepatrná čásť sester zasnoubí se 8 lé
kaři,jež poznaly na klinikách. Jak málo ostatně
sestry pochopují své povolání, o tom poučení
dává zpráva, že v nemocnici Grossa-Lichterfeldu
následkem neshody s lékaři představená 8 je
denácti sestrami veškerou působnost zastavily
a že so dosud jen £ části podařilo zjednati za
ně náhrada. Osobní nedůtklivost sester je pří
činou, že zapomínají na přikázání lásky, již
ve svém povolání plniti mejí se snažiti. Ony

opoušt nemocné, kteří se jejich péči avěčili. Milosrdenství s trpicími zdá ee jim
býti cizím. Kdyby 8e z tohoto chování jejich
měl vyvoditi důsledek na jich ostatní činnost
a poměr k lékařům, musil by týž zníti málo
příznivě. Takové případy vyvolávají ve va
řejnosti porovnávánís katolickými řeholnicemi.
Zde není. ovšem nebezpočí vykonávání konfes
eijního vlivu na nemocné vyloučeno (?), jak
posledně důisseldorfský případ ukázal. Ale ta
kové případy jsou jen ojedinělé a nezanechá
vají žádných škodlivých následků pro celek.
Naproti tomu odpadají u těchto katolických

nuje,s knihami »křesťanskéhoučení,« tu i název i
obsah ukazuje, že sřeči besední« jsou dílo nejvíce
filosofické. Neznámý spisovatel předmluvy k ruko
pisu budyšínskému praví: »Jsúť na mnohých
místech a zvláštěna počátku rozomóv vtip«
ných a vysokých pro ty, jenž jsú životov k
Bohu pozdvižených a myslí svú a jenž mají o
Bohu vyšší poznání než sprostní«. Ovšem,
Štítný nikterak neměl úmysl, podati soustavu
veškerého obsahu tehdejších vědomostí, nýbrž zde
nalézáme původní myšlénky jak po stránce
formální, tak hrnotné (obsahové) naprosto zvláštní,
nové, svérázné, dokonalé! Reč pak, jakou píše,
jest tak lahodná, +okrášlená a milá«, sloh jadrný
sice, ale jasnýa tak pěkný,vroucí,od srdcek srdci
jdoucí mluva čtenáře tak uchvacuje, že zapomíná na
ty obtíže, které jest mu z počátku při čtení jeho
knih přemáhati. Mimo to jazyk jest bezvadný,
vzorný, v skutku klassický, takže i v tom se jeví
veliká přednost Štítného. A uvážíme-li dále, že

RŠttný psal a myslil nejen jako věřící katolíka
učenec, ale i jako pravý vlastenec, vědomý svých
povinností k národu, vidíme na něm žívy důkaz
toho, že víra a véda se nevylučují, naopak že rozum
vírou osvícený a pravdou Kristovou posílený ne
může přijíti na bezcestí. Štítný jest toho dokladem,
že katolík může býti pravým vlastencem, který
pracuje třeba tiše, ale zdatně a opravdu nezištné
a v.astenecky| Jest si jen přáti, aby veškeré spisy
Štítného dostaly se do rukou české veřejnosti, třeba
v novodobé češtině; zasluhují toho měrou nejvyšší,
aby se staly srozumitelny a přístupny vrstvám
nejširším, což zajisté nejlépe by přispělo k oce
nění a pochopení arciotce české vědy vůbec a české
filosofie zvláště.o“



sester ehora uvedené stížnosti již proto, že
ony skládají alib čistoty, tedy neprovdání,
dobrovolné chudoby a poslušnosti. Účelsester
skóbo povolání jest jim vším, zevnějších ozdob
neznají, ba nesmějí znáti. Skoro bychom chtěli
napodobiti výrok kofšete Bismarka, jenž pra
vil, že pruský poručík se za hranicemi nedá
napodobiti, mutatie mutandis (po případě)
užíti tohoto výroku o nemocné ošetřujích
sestrách katol. církve“

A% začne zase p. Horben a Šádek zařiti
proti „nedostatkům“ katolických milosrdných
sester, odkážeme jejich umravňující snahy na
vděčné a zanedbané pole ve vlastním táboře.
Válmejte si, pánové, svých vlastních trámů
v oku a až budete 8 nimi hotovi, pomozte
nám stěmi našimi třískami. Úsudek protestant
ského lista o zdárné činnosti katolických mi
losrdných sester vzbudí snad v mnohém ka
tolíku stud, že věřil bezmyšlenkovitě Času,
Osvětě a Hlasům ze Siona.

Fillálka „Časn“, jež má svůj sklad
vw Pardubicích a rozam i hlavní pisárnu
w Ranné, papouškuje po „Samostatnosti“, že
katoliciem a národnost jsou dva živly sobě
odporné; prý svým jednotným rázem jest ka
tolictví pravým opakem národnosti. To nám
však musí Hlasy ze Siona teprv dokázati, že
bohoslašebný jazyk latinský měl škodlivý vliv
na celkovou rázovitost toho «terého národa.
Nechť si p. Šádek dobře pamatuje tolik: za
Karla IV., kdy v Čechách panovala církevní
latina, kázalo se na všech místech lidu českému
slovo Boží po česku ; klášterní školy vyačovaly
všude mládež v jazyku přirozeném. Karel
e arcibisknpem Arnoštem nedopustili ani v je
diném případě, aby Českou osadu vodl kněz
cizinec. V Německa bylo plao kněží českých,
kteří byli ustanovení pro duchovní potřeby
českých poutníků. Když se Čechové počali
bratrsky objímati a protestanty, ta ovšem bo
hoslužba latinská mizela. Prospělo to však
jazyku českéma? Kraje zlutherisované zapla
vovali němečti protestanté, kteří nahradili la
tinu němčinou a nad to i německy ká
zali. Žess Čechové pro latinu nepoitalštili,
ví každý; my však také víme, že sa po vy
stoupení Lutherově právě ti Čechové odná
rodňovali, kteří latina odkopli zcela. Církevní
latina, milý p. Šádku, neznamenala a uezna
mená pro náš národní vývoj žádné nebezpe
čenství; spíš se strachujte té všeněmecké,
protestantské němčiny, která již mnohokrát
zmrskala Poláky a valí se se svým požehnáním

ADOKED

Politický přehled,
Dne 8. ledna započaly opět schůze rozpoč

tového výboru poslanecké sněmovny ve Vídni,
při nichž rozpočtové kapitoly jednotlivých mini
sterstev jsou dosti hladce schvalovány. Apředseda
Ministerstva dr. Kórber volá k sobě vůdce Čechů a
Němců hledaje, jak by se dal provésti vČechách smír
mezi oběma národy. Pozval k sobě též zástupce
Všeněmců dr. Schalka. Ten však prohlásil, že
Všeněmci neúčastní se porad, nebude-li na pro
gramu německá státní řeč. Požadavek tento je
vůbec nemožný a proto ani z těchto konferencí
nevzejde nám emír. Němci v Čechách jakoby
neměli rozumu, zvláště nyní, když proslavený
Wolf byl 15. ledna zvolen opětně říšským po
slancem.

Dle všeho po nezdaru konferencí musí
ministr Kórber odstoupit a nová vláda obrátit.
Hr. Goluchowski, ministr zahraničních záležitostí,
chystá prý se odstoupit, což by ovšem Němcům
v říši, jimž p. ministr byl až dosud příliš blaho
volným, nebylo milé.

Dne 16. ledna t. r. sešel se říšský sněm
uberský. Páni Maďaři chystají se v tomto zasedání
projednati o konečném vyrovnání s Rakouskem.

Pruská vláda letos sama poskytne spolku
-Gustava Adolfa a evangel. svazu 300.000 marků
ná protestantsko-církevní účely v polských kraji
nách Pruska. Pochopitelno pak, že oba spolky

tím v, neblahé pozornosti budou věnovati Rakousku.

V Pozňansku jsou polské děti dále trýzněny.
Min. předseda na říšském sněmu německém pro
blásil sice, že při vyučování náboženství nebude
se užívati tělesných trestů, ale němčině že musí se
děti polské učiti. Hnutí proti německému průmyslu
rozšířilo se po celé Rusi. V té příčině obracejí
se nyní zraky k Rakousku, hlavně k Čechám.

Ve Španělsku trvají stále nepokoje; nedávno
bylo v Saragose útočeno na kláštery,

Burský general Dewet s třemi ukořistěnými
děly boří anglické sruby. Zůstává postrachem an
glického vojska, které při pouhém jméně jeho
trne hrůzou. Dle zpráv chystají se Botha a De

wet vpadnouti do Natalu. Angličtí vojáci utíkají
od svých pluků. :

Spor Německa s republikou Venezuelskou
považuje se za skončený. Venezuela totiž zavázala
se dáti Německu náhradu. V Paraguayi v Jižní
Americe vypukla též revoluce.vrhíe
Z činnosti katol. spolků.

Ze Skutče. Vo zdejším městě nacházejí so
spolky socialistické dva, jeden vedení Klofáčora a
drahý mezinárodního. Byl tudíž čas, aby založen byl
také spolek na základě křesťanském. V lidovém kte
sťansko-socislním spolku pro Skuteč a okolí, teprv
v říjnu předešlého roka astaveném, konal vdp. Št.
Dvořák, děkan a předseda spolku, v předešlém roce

10časových přednášek vědy v neděli odpolednepo 4.hod. Spolek pořádal dvě slušné zábavy a sice mika
lášskou a silvestrovskou. Kdo jsi dobré vůle a máš
zásady katolické za pravé, vstup mezi nás a postav
se proti atraně podvratu; studeného vzdachu ae ne
musíš báti, vědyťsi letos mnozí přejí, eby ten vaduch
byl mracivé etudený. Ostatné v místnostech spolko
vých je dobře vytopeno.

Katolleká soclulní Jedmota v Lito
myšii. K pozvání výboru naší katolické socialní Jed
noty zavítal v neděli dne 5. ledna t. r. do naší ve
řejné spolkové schůze p. Václav Myelivec z Prahy,
aby nám přednášel „O protináboženských proudech
sa našich dnů“. Přednáška započala o z. hod. odpol.
Spolková místnost „u Černého Orla“ byla posluchač
strem naplněna. Po zahájení schůze předsedou Jed.
noty dp. Boh. Kacafirkem ujal ae slora redaktor My
slivec, jenž řečuil půltřetí hodiny za častého souhlasu
a všeobecné pozornosti. Počal tím, jak socialní demo
kraté rozbíjí schůze stoupence národních socialistů,
rytíře smutné pověsti p. V. Jaroslava Klofáče, jedná-li
ne však o náboženství, kterak podávají si navzájem
race a pod heslem žida Gambety: „Klerikalismas jest
náš nepřítel, proto zničmo jej“, bojají ne proti sne
užívání náboženství k účelům světským, ale přímo
proti Kristu a církví jeho. Pokračoval v líčení, že ni
cotnou jest námitka jek soc, demokratů, tak i ná
rodních socialistů, že křesťanští socislové chtějí míti
školu zpátečnickon; pěknězároveňobjasnil,jak
jest neoprávněno tvrditi, že víra, náboženství jest ne
přítelkyní vědy. Krátce a jasně dokázal, že jmění
církve není a nemůže býti zváno jměním mrtvé raky.
Upozornil, z jakých pobnatek zpívana od Všeněmců j
od nešťastného p. Klofáče písnička: „Pryč od Říma",
upoutal pozornost na vláda židovatva v každém směra,
zvláště pak v tisku. Povzbuzoval, abychom byli ka
tolíky neohroženými, celými, nejen dle matrik, ale
skutkem a životem ve všem so řídíce slory Páně:
„Buď vůle Tvál“ K tomu jest zapotřebí dobrých, urě
domělých žen, především matek a proto ku konci pro
jevil přání, aby i u nás ženy utrořili „Spolek křest.
paní A divek“. Řečník za svou poutavou přednášku
odměněn hlačnou pochvalou. Když dp. předseda a

ne Václav Bier, bisk. vikář w protektor Jednotypřednášejícímu a všem účastníkům vřele poděkovali,
rovolána slára sv. Otci a J. B. M. ndp. Edvardu
ana Brynychovi, neohroženému bojovníka, a schůze

akončena.[Večer'na to sehrál divadelní kroužek Jednoty
divalelní představení: „Podskalák“. | Další činnosti
Jeduoty a členů „Zdař Bůhí“

Přednáška v Mikulovicich. Vevzdě
lavací jednotě „Dobročin“ bude přednášeti vdp. dr.
Beyl „U půrodu a cíli člověka“ v neděli dne 19.
ledna b. r. odpoledne.

V Kestelel n. ©. přednášeti bude při mě
níční schůzi Jednoty katolické v neděli dne 19. t. m.
chvalně známý řečník p. řídící nčitol Václav Špaček
o předmětě: „Era Popelorna z Lobkovic“, Začátek
určitě v 7 hodin na Rabštejně. U zábavu postaráno,

Ustavující schůze Všeodborového
odrušení křesť soclálního v Týnlšti.
Po svědomitě vykonaných předběžných pracích konala
se 12. ledna v Týništi echůze ustavující. Delegáty
sastonpena byla místa následující: Praha, Král, Hra.
dec,Úpice, Nořín, Náchod, Vamberk, Kostelec n. O.,
Horní Jelení, Hronov, Ústí n. 0., Rychnov n. K.,
Třebechovice, Týniště a Choceň. Svolavatel p. J.
Urban z Kostelce vzletným proslovem zahejuje schůzi
a prohlašuje, že jako roka 1894 ejezd Litomyšlský
měla má svou důležitost, še rovněš takové důleši
tosti v budonenu pro naši stranu bude míti i dnešní
schůze Věeodborového křesť, soc. sdružení. Řsčník
vítá aketupce Výkonného sboru sPrahy p. J. Hovádka
a horlivého pracovníka našeho dp. A. Dvořáka
a Kostelce. Na to za předsedu achůse zvolen jest p.
J. Hovádek, za I. mlatop. p. Jos. Hlavatý z Týniště,
za II. míst. p. J. Kovářz Hronova. Zapisovatelem svo
len vip. Jakl © Hradce Král. a V. Koleš = Prahy.
Pan Hovádek ujímá se řízení echůze a po nadšeném
proslov avém uděloje alovo dp. Jaklovi, který dle
stanoveného pořada předčítá ústřední stanovy bod
sa bodem. Po každém záražnějším bodu povatává
čilá debatta. Zvláště při čtaní stanov projektovaných
odboček do debatty zasahuje delegát Lokvenc s Úpice,
Špička z Rychnova a Bibus = Ústí n. O. Následovala
volba Ústředního předatavenstva a dozorčí rady.
Zvoleni jsou: Starostoup. J. Urban, obuvník s Kostelos
n. 0. [. náměstkem p. S.Kovář, dílovodoucí z Hro
nova. II. náměstkem p. J. Jondal, košelah £ Třebe

chovic, pokladníkem p. B. Soldat, obuvník s Kostelce
n. 0., sapisovatelem p. J. Kuchař = Koatelce n. 0.,
jeho náhradníkem p. Fr. Minařík, trablář z Horního
Jelení. Do výboru pánové: C. Lokveno, dělník z Úpice,
J. Polák, strojmistr s Hrados Král., Václ. Jenčovaký,
řezbář = Hradoe Král., L. Havelka, borník s Příbrami,
Fr. Hlavatý, slóvač s Týniště a Fr, Kaiserlík, obch.

osatející s Nořína. Dosorší rada tvoří: dp. L. Kamte
kaplan v Třebechovicích, J. Špička, tkadlec z Rychno
va, Karel Sroboda z Kostelce n. 0., V. Koleň, krojší
s Prahy, Ant. Brano z Kostelce p. O. Po jednomyslně,

rovedených těchto volbách ihned příkrošeno k nejdů
[editějšíma rokování: Řády spolkové a norma

pro příspěvky. Vevšeodborovénaší organitaci zave
deny budou tři platební třídy. V třídě I. -platiti se
bude 20 haléřů týdně, v IL 16 bal. a ve IIÍ. 10 hal.
Právo.na podpora bade míti kašdý člen, je-li alespoň
est měsíců členem a nedlahuje-li více neš 16 dnů

Hapěvky. Podpora v nemoci neb nezaměstnanosti
budo trrati po 8 týdnů v roce, a obnášsti | bude
v L třídě 8 koran týdně, v II. 6 koran a III. 4 kor,

omezeným — jak v stanovách se naznačí —
a vedle toho jenom ženám vdaným, kterýžto spůsob
odpovídá našim stěžejným zásadám a zároveň bude
míti i příslašný výsnam mrarní. Dalšín choulosti
vým bodem bylo, jak se zachorati v podporách pří
dělnících tak ev. sezonních. Ústřednínaše uprostřed
koratelna práce učiní vše, co bude možno, aby tako
výto dělník obdržel práci přiměřenou a jeho schop
nostem odpovídající. Dolegát p. Kozel r Koutelce n.
O. mící, aby tito naší spolubratří táž byli účastní
podpor, třebas v míře omezené. Přijímá ae. Po roce
zkosenostmi obohacení můžemodle ních sezaříditi. Před
soda J. Hovádek a del. Bibus =Úatí poukazojí na nebespeší.
důvěrníka odbočky (odbočka sdružení založí se všade
tam, kde přihlásí se 16členůa kdejich jest méně,utvoří
se skupina) jež zrozličných příčink. př. při stávce neb
nedodržování cenníku může jej stihnouti a proto na
vrhojí, aby podpora tomato funkcionáři byla o Čtvr
tinu zvětšena. Návrh se přijímá, jakož i béře se na
vědomí, náhled del, V. Koleše, aby ve prospěch takto
pronásledoraného našince podniknuta byla v odbo
rovém neb té doby stávajícím Časopise sbírka. Na
právní ochranu má nárok každý člen. Právní ochrana
bude se poskytorati členům — žadatelům ve pol
kovém odborovém orgáně. Delegít dp. Frant. Jakl
po věoném uvážení radí, aby list odborový dříve
nebyl zakládán, dokud odborové naše sdružení ne
bude čítati alespoň 1000 členů. Návrh se přijímá.
V páda mimořádném k. př. vyhoření a pod. lze udě
liti nezávaznon podporu členům všech platebních
tříd. Sprostředkování práce jest bezplatné pro dělníka

i prácedárce. Sro naším jest p. J.Polák at. v Hradci Král. Kde dělnictvo stojí ve apra
vedlivém boji mzdovém, nesmí našinec práci přijati,
jinak na delší dobu ztrácí nároky na podporu, Kde
dvě třetiny vňeho dělnictva rozhodne se pro stávku,
budiž postupováno solidárně, Jde-li o akci výbojnou,
budiž odbočkou Ustřednímu představenstvu to ozná
meno alespoň 4 neděle napřed, v jiném však případě
ihned. Nato čtou se dopisy dp. Holého a dp. Šrámka.
O cestovní podpoťe pilně se rokuje v Zsmském sdru
žení katol. spolků; věc bude provedena. Ve volných
návrzích delegát p. Kovář z Hronova vzpomíná chu
dých horských tkalců a prosí, aby i těmto ubožákům

nějakýa způsobembylo v umožněno.Předsedající k tumu odpovídá, že Ústřednívýbor o tom bude
uvažovati. Slova chápe se dp. Fr. Jukl a poukazuje
na říšského poslance vldp. A. Stojana, který sobě
získal velikých zásluh, neboť jediné jeho přičiněním
umožněno nám bylo tato ustavující valnou hromada
konati, I ukládá se starostovi Všesdborového sdružení
p. J. Urbanovi, aby cestou písemnou pana poslanci
srdečně poděkoval. Srdečné díky vzdány též třebecho
vickému kaplanu dp. L. Kuntema, dp. Juklovi
z Hradce Král. a horlivému našemu pracovníku dp. A.
Dvořákovi, katechetovi Kosteleckémo, kteřížto pánové
nedbajíce vinstního pohodlí avorně « námi pracovali.
Svou zvýšenou horlivostí dokážeme sociálním demokra
tům, že ještě je čas, že nepřišli jeme « křížkem po
fonuce, jak uráčilo se nepaati „Práva lidu“ ze dne
5. ledna t. r. Předsedu p. J. Hovádek v závěrečném
doslova touží, aby toto nově založené všeodborové
edružení stalo se šulovým kamenem v organisaci ka
tolického dělnictva Českosloranakého a schůzi pro
hlačuje za okončenon| — Zdař Bůh! Po echůsi ko
nala se hned první schůze výborová, v níž tajemní
kem zdražení zvolen vip. Frant. Jukl, kaplan z Hradca
Král., na něhož buďtež všecky dopisy zaslány. Usta
noveno hned dáti tisknouti členské kníšky a spolu
návod pro důvěrníky k získávání členů. Poučná
brožura o spolcích odborových budiž vydána v nákla
du 3.000 ex. — Jakmile budou členské knížky vy
tištěny, hned badon zaslány přihlásivším we členům
a tím týdnem také nastanou jim členské povinnosti. —
Žádostem za stanovy a blišší informace hned vyho
věti nelze. Až budou vytištěny návody a úenesoní
valné hromady, každému je zašleme. — 0 listy při
blašovací však dádati možno kdykoliv. — Bratří,
prosíme Vás o adressy dělníků, na něž bychom mohli
se obrátiti, aby atali se agitátory pro Věeodborové
adražení. — Práci delší „Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje.
Cirkevní zprávy diceésní. Vysname

násí jsou: p. Frant. Proolík, děken v Oírkvici,
p. Frant. Josl, děkan v Červ. Janovicích, p. Ant.
Dvořák, vik. sekretář a děkan v Neboridech, p. Fr.
Macháček, sám. kapli. v Maledově, p. Jos. Hovorka,
farář v Kaňku, jmenování b. notáry; p. Václ. Spurný,
farář v Suchdole, p.Frant. Rosa, farář v Krchlebích,

. Jos. Sedláček, farář v Solopiskách, p. Jan Sládek,
farář v Sedlci, p. Jos. Vašák, farář v Bykáni, jme

nováničestnýmiděkany, Expositorium ano
nicale ob i: p. Joe.Rlins, farář v Sadějově,
p. Stanisl. Červ, farář v Nových Dvorech, p. Jan Zá
ruba, prvofarář v Grantě, p. Frant. Tauohman, farář
v Bedboři, p. Jan Petr, far. v Třeboníně, p. Frant.

Frydrych, katech. na pmedag.v Katné Hoře, p Dr.Karel Traxa, feditel Šírětho psedagogia v Kutné
Hoře. Farní synodalie: p. Frant. Můller,kate
cheta škol reslných a p.Vil. Kneysl, katecheta škol
měšť.v Kutné Hoře. Ustanovení jsou: p. Jos.



Jasský, vik. sekret., farář v Křirsoudově,za faráře
do Zahrádky, p.Jan Ldičař, far. v Třebovících, sa

očarátedo Dol, Libohav, + Frant. Král, sdministrhtor,na faráře v Lakové, p. dos. Filip, administratór, sa
Aaráře+ Střenici.Uprásdněná místa: Křjrsou
dov, fara patron. kal. Anereperga, od 7. Jedna,
Třebovice,fara patron. kníš. Lichtenstelna, od 7. ledna
b. r.

. Dieeósnímu Ústřednímu svasa katolic
kých epolků daroval J. 0. p. hrabě s Harracbů 10 K,
veledůstojné duchovenstvo vikariata Jičínského 50 K.

"Toraryšeké jednotě hradecké daroval op vedp.pap. prelát a kapitoloí děkan Dr. Alois Frýdek10 K.
„„Zaplat Pán Bůh“f

Úmrtí. Otp. Karlík Eduard, horlivý bohoslo
ven III. roč. semináře královéhradeckého, skonal po

„dlouhém utrpení v úterý 14 t. m. v Loděnici na
„Moravě u svého strýce faráfe pana Košute, u očhož
dlel na xotavoné. Ještě před vánocemi, ač a obtížemi,
„přijel do Hradce, by s rakou Jeho Biskupské Milo
sti přijel uiáší svěcení. Pohřeb konal ve 16. t. m.
-ve Frýftáku, jeho rodišti.

Úmrtí. Dne 9. ledna 1901 zemřela pí. Gabri
„ela Plesnivé, choť královéhradeckého stavitele p. Fr.
Plesnivého, ve věku 53 let. Pohřeb ae konal v sobota
11. ledna ma břbitov Pouchovaký.

Výkaz darů ma Adelbortinam. Po
200 K darovali p. t. vysdp. kap. děkan Dr. Frýdek,
|p. kanovník Fiala, p. kanovník Barták, p. kanovník

rof. Dr. Soukup, Holoblavský p. děkan Kozák 150 K.
onag. Klein, arcikoče v Činěvsi,100 K. Zvikari

étu Jičínského p. t. p. vikář Sohnal 80 K, p. t.
„p. farář Říba, Boukal, Vomočil, Hůlek, Mrštík po 20

; p. t p. farář Dittrich, Dohnálek, Weiss, Balcar,

Vaníček, prof.Příkop, Přibyl, kagatel u av. IgnáceP. Synáček, adm. Grob, kaplani: p. Plichta, Beneš,
Schrůtter po 10 K; p. P. Salfický 6 K; p. prof. Ková
řík, p.farář Vaněk, Gabriel, kaplani: p. Malý, Rameš,

čar ardt po5 K;.p. farář Okroahlický, p. katechotaf, keplani: p. Kouba, Šimberský po 4 K Celkem
1382 K.Zaplat Pán Bůh! Příspěvky přijímá poklad
ník „Družetva“ p. Dr. Novotný.

Ve prospěch studující mládeže.
Řiditeletví c. k. gymnasia a o. k. realky vydala spo
lečněbrožuru o pravidlech pro odpovědné dogorce s
stravovatele žáků zmíněných škol, Každému jest
známo, že zdar stadií jest podmíněn nejenom školou,
ale i dobrým bytem. V tomto drahém ohleda jsou
mnohé byty studentské pod kritiku nejenom ve
zdravotním, ale i ve vychovatelském ohledu. V mno
hých bytech studentských jest ložnice, umnýrvárna,jí
delna, stadovoa, kuřárna a namnoze i dílna „pána“

:aneb „paní“ pod jedním stropem O větrání ani řeči,
zvláště zimního časn, aby mnoho tepla nenteklo.
O pravidlech zdravotních nenslyší žák v bytě ani
slova, protože jich atravovatel sám nezná. Ještě hor
ším bývá dozor vychovatelský. Nebývá vzácností, še
etadající jinoch může na svóm stravovateli pozorovatí
všecky chyby, které žákům diaciplinární řád zakazuje.
Vydaná brožura má apozorňovati na zjištěné nedo
statky a zavazuje každého opatrovníka ku bedlivému
ústření. Každý stravovatel stadentů bóřena sebe mravní

Bodporádnost za prospěch svého svěřence, proto není„pochyby. že pokyny tyto budou uvítány u všech svě
domitých opatrovalíků s porděkem a če i rodičům
v městě našem usodlým budou v mnohém ohledu cen
nou pomůckou pří rodinné výchově studujících dítek
Pravidla tato poskytnoutéž opatrovaíkům spolehlivou

„opora při nedbalosti aneb neposlušnosti uvěřenců,
„protože přestupek domácího řáda podléhá disciplinár
ním trestům. Jest záhodno, aby každý opatrovník a
každý otec zmíněná pravidla si u řiditeletev opatřil

„a jimi se spravoval. Jenon dobře vychovaná mládež
může býti cennou oporou ové vlasti!

Z lednety katelických tevaryšů.
Ve členských pondělních schůzích ukončil rdp. před

„seda dr. Reyi cyklne přednášek o liberalismu a £a
počal řadu přednášek o sociální demokracii. Poslední
dobou přistoupilo několik mladších členů řemeelnického

„dorostu k jednotě. Jak mnoho jich ještě jest, kteří

nemají vůbec smyslu pro vzdělavací Činnost spolko
vou? — Ples j notJ pořádán bude v neděli dne9.„úsora. Dle dosavadní subakripce sliboje býti plesem
prvého řádu. Valná hromada koná se v neděli dno
26. ledna. Zdař Bůh!

Pro křivé avědoctví kačemotíhaný

„Emanuel Kysela, 15 let narý čeledín do Chrudimipříslušný, byl poznán v Hradci Králové o výročním
trhu strážníkem Jos. Andrem. Zatčený byl okresnímu

soudu odevzdán.

Na šíkuon plechu životní dráhy zašel
trahlářský pomocník Jos. Žák, odborně vadělaný s

-dovedný dělník, jenš v alkohola utápí srou zručnost
a pak z nedostatka penáz šebrotoa obtěšuje obyvatel

„stvo. Policii městské působí ztracená tato existence
častou práci.

Zvláštní rodinné požehnání. Proro
dinu Peškovou v Břeshradě darovali jestě: Dělnictvo

-firmy VII. Zadáka z Holešovic (jatky) 10 K, pí. Josefa
Válová v Klatovech 2 K, pí. Jana Šedová,choť před
nosty stanice v Týništi, šatstvo, nejmenovaný od Je
senlo šatstvo, firma Vojt, Macháček, uzenářství ©Prase
725 II, azené sboší; dělnictvo téže firmy 1:60 K,

„rodiny p, inž. Steňka a J. Součka v Hradei Králové
„latstvo, Jménem obdaroraných vzdává obecní úřad
v Břeshradě díky, Zaplat Bůh!

Z Pardable. Dosti dlouho dopřávalijeme
-časuvyvíjenías polit.situacea sároveň| zápasurůz
ných bojujících stran. Dnes můžeme říci, že oči naše

„jsou otevřeny, sepoň článkem Osvěty Lidu na dopis
5, 6. Samostatných Směrů a těchže odpověď v 8.7. —
Každý soudný, rozumný a nestranný došelk přesvěd
čení, jakou zbraní a jak se bojuje heslem: Volnost,

„svoboda a osvěta! Pan Kostelecký — bývalý katolík,
kdyš toho prospěch německé evangelické firmy Frank

u. Sóbne vydadoval — stal ae přes moc ovangelíkem
a při tom suřivým svobodomyslným Mlad em.
Avšak strana svobodomyslné počala nějské době
problédati jeho sáměry — ne mladočeské, ale obchodní
německo-protestantské s začala posnenáhin jeho sdán
livé politické stanovisko (kteréá bylo rázu čistě ob
chodního), objasňorati. — Tím na nejvíce uražen

ředelp. Kostelecký vo spojení ještě s ostatními pardo
jokými protestanty do tábora Osvěty Lidu — nebo

jak p. redaktor Štěpánek jo zove — Osvěty židů, —
nám pak přidal se k těm 13 vůdcům pochodňové osvěty
radikální strany. A teď palba!
Ovšem ne na protestanteké. Protože v tom případa
byli by nuceni obrátití palba proti klerikalní akci pro
testantské, to jest proti sobě, neboť tomu nasvědčuje
ono fektam, u jakou přičinlivostí zasazovali se naší
páni evangelíci p. Kostelecký a p. Hoblík et consortos
0 to, aby nějak prosaditi mohli sa primáře do vořejné
nemocnice evangelíka a radikála Dr. Housáka, Ovšem
oni jej vybájili tak, že ze všech 17 našich mlatních
lékařů, mezi nimiž většína s vyznamenáním approbo
vale, — šádný se mu na světě nevyrovná, ač šadného
avláštního jiného jména | nepožívá, jen toho, které
„oni“ mu přikládají. A proč? lon, hodí se do jejich
protestantské agitace. Ovšem, kdyby byl p. Hoblík
ještě purkmistrem — bylo by to lo hladčeji, — teď
bohužel není již u vesla, a k tomu má nyní dopomá
hati Osvěta ve spojení sedidy. Což kdyby se tak někdo
s reprezentace ať Staročechů ať Mladočechů odvážili
veřejně „po Zeleném“ choditi před slažbami Božími
e modlitební knihou — s psk do chrámu Páně odešel
—jak spustila by naň Osvěta: tmář, zpátečník a
klerikál. — Ale še p. Kostelecký et consortes chodí
v neděli před „svými“ elnžbami Božími po „Zeleném“
a modlitební kniboa, na níž zlatý kalich vytisknutý, —
nebo, še žid Dr. Wohryzek s celou rodinou „o Šabesa“
do synagogy Be žene a každému vykládá — člověk
musí konati své náboženské povinnosti — o tom Osvěta
mlčí — o této klerikální protestantské 4 židovské
propagandě naprosto ničeho neví. — A katolíci odbí
rají ještě za veškeré nadávky ten list, kde protestant
anebo žid uraží jejich city a ve fauilletona podepsaném
Dr. V. W. píše o uvítání klerikálního medvěda před
kostelem a vodění ho po městě (přivítání nového p.
děkana). — Nevíme opravdu, kdo může vystapovati
ještě a větěí drzostí a ptáme se jen, jek posouditi
máme list i celou pak politickou strana volající a
fádající „epravedinost!* — ovšem jen pro sebe a pro
nikobo jiného na avětě. Jako pendant k této akci dala
by se vyprávěti pohádka o oslu, jak ty houby přes
řeku přenášel.

Z Kostelce m. ©. V pravdě čarovnývečer
připravila Katolické Jednota obocenstva Kosteleckému
gpěvohrou vánoční „Čarovnou nocí“ dne 5. a 6. ledna
t r. Po oba večery bylo téměř k amačkání v míst
nostech Habštejna. Však to také stálo za to, tak znělo
z úst mnohých a mnohých. Nehof o čem jsme roz
jímali dome a v chrámu Páně po celý vánoční čas.
měli jeme ta živě před očima. Dětinná radost nad
narozením Božského Spasitele, nad průvody malých
astýřů s pastýřek, kteří přinášejí dary s zpívají

kol y, jakož i úzkostlivá péčeo Jezulátko byla jako
zosobněna v rysech dospělých pastýřů. A naproti tomu
v křiklavých barvách vzstupovals lakota, která. jen
zlato má za Boha, ctižádostivost a panovačnost, která
uvádí k ukratenetví. Uchvatným bylo zakončení, kdy
zjevuje ne anděl a oznamuje, že Dítko je v bezpeč
nosti, a kdy všichni vrhají se na kolena a pějí hymnus
chvály Boba a jeho Synu. Někteří i z inteligentních
krabů byli po obs dny přítomní a tím podali důkaz,
jak se jim líbilo provedení. Všem, kteří jakýmkoli
způsobem přispělike sdara divadla tohoto, vzdán bndiš
veřejný dík a „Zaplaťt Pán Bůb“.

Z Chrasti. Zdejší literátský sbor pořádal
dne 12. t. m. „u Českó korany“ valnon hromada za
dosti hojného účastenství členův. Dle ataróho obyčeje
zaspívána nejprva koleda vánoční, načež ujal ee slova
vdp. předseda Jen Kobr, děkana vikář. Po té podány

byly správy fankcionářské. Spolek čítá nyní přes 80
členův, znické někteří ochotně plní povinnosti sbora,
a horlivě při službách Božích zpívají. Zajisté, že sbor
náš, který má čestně místo mezi sbory literátekými
v Čechách, zůstane vády úkolu svému věrným.

Nev. Bydševm nově porolený výročnítrh
ne dobytek na místo 21, ledna bade se letos odbý
vati aš 18. února 1902,

Z Přeleměe. (Krejcarový spolek.) 6. ledna
b. r. o 11 hod. ranní odbývána byla valná hromada
krojcarového apolku pro vyváření polévky v době
zimní pro chudou školní mládež v Přelouči. Vidp.
Fr. Hajsler,děkan a bisk. tajemník v Přelouči,zakla
datel a první předseda apolka krejcarového vzdal se
předsednictví pro množství vlastní práce. Ze zprávy
p. Havránka, pokladníka, jsme seznali, še v posledním
roce musela býti náhrada vzata ge základní jistiny
200 K na uhrazení shodku, ješto více dítek bylo po
dělováno a méně se sešlo na sbírkách. Dle výroční
správy VII. vařilo se celkom 7kráte od 2. ledna
do 3. dubna 1901, průměrně denně pro 173 dftek.
Rozdáno bylo celkem 13.208 porcí teplých pokrmů.
Mimo to dostávaly dítky denně po honsce a někdy

přílešitosuě byly poděleny buchtami, ješ pořídili dorodinci ohudé mládeže. Jedna porce přišla letos na
265 kr. Vaření s laskavé ochoty obstaráralo střídavě
12 p. t. slečen. Dozor nad dětmi měli p. t. členové
sbora učitelského. Místnost pro vaření nacházela so
jako jindy v podpřízemí ve školní budově. Také letos
al. městská rada darovala po celou dobu vaření po
třebné palivo. Všem šlechetným dárcům, spanilomysl
ným dobrodincům nejen příspěvků,ale i hojných darů
ne potravinách za chudou školní mládež voláme
vroucí: Zaplať Bůh!

Z Dobrněky. Na sv. Tři Krále a pak v ú
terý dávány dětské hry „Koledy.“ Pan A. Vašek, odb.
učitel, nacvičil pečlivě se šáky měšťanské úkoly vá
noční zpěvy a postaral ae též o úřední povolení.
Obecenstva sešlo se přes špatné počasí a cesty velmi

mnoho. «áci hráli a ah pěkně a maohé acenyodměněny hlučným potleskem, Zvláště zajímalo jed
nání třetí, kdy pastýři odevzdávají Božskéma dítku

krětiny, co země dala, kdyš malý Pepík dává Ješiš
kovi tase dobrý rohlíček a jiný Pepíček daraje koúp.
koně. Na konec připraven zdařilý obras „u jesliček,“
a se spěra „Narodil se Kristav Pán“ bra ukončena.
Hadbn řídil obětavý pan J. Novotný, řiditel kůru:
Veřejný dík bodiš panuučiteli Maškovi, který nedbal
jizlivých poznámek jistých lidí a svým přičiněním
poskytllidu i dítkám zábava ušlechtilou. —

Napálený pokladník. V hostincipana
Lindnera r Labské Týnici byla dvakrát vyloupena ©
svátcích matiční pokladníčka, V podezření byl alce
jeden horlivý hráč karet v sousední mistaorti, ale
aby bylo | důkazů, paa měšťanosta F. Tomášek nů
ného nelíčil. Zloděj přišel, sáhl do pokladničky, ale
místo do peněz, vjela raka jeho do rospoštěné anili
nové barvy. Barva sama křičela, proto aul nezepíral,
přiznal se. Byl to truhlářský dělník ze atrojovny
bratří Poruerů. Matici odcizený obnos masil navrátití
a byl propoštén s práce. V zanechaném dopise neli«
taje čínu, ale toho, že se tak napálil,

Podvodulce. Na Kutnohorskua Kolínska
některé spolky pojnikají pravé hony na vslapné do
plesů. Přispívají-li soncitní lidé jiným na zábavu,
proč by nemohli tím spíše útrpnost míti a naříkají
clmi? Tak soudí jedna chudé žena z Kutnohorska a
proto obchází také majetnější lidi, aby nějakou tu
koraoa do:tala. Nezve však na ples, nýbrž s pláčem
uaříké, že jí zemřelo dítko a že nemá na rakvičku.
Na farách lromě tobo prosí o výkrop příštího dne,
udá nějaké ulstní příjmení aslibuje, že přinese ohle
dací lístek, jakmile se pau doktor vrátí od nemoc
ného. Čeho již se nezneužívá k oklemávání bližního?
Radost i žalost, tanec i pobřeb, zima i oheň jsou
prostředky k vydírání a podvodu.

Z Malešova. (Raifeisenovka.)Závěrky mí
nalého roka okázaly, jak blahodárným zařízením bylo
ustavení zdejší zálošny. Ač z počátku proti novému
vedení záložny bylo dosti nepřátel, nyní teprve po
zoruje se, jak potřebí bylo, aby ruce opravdu čilé a
poctivé chopily se řízení jejího. Dík předsednictvu,
uveden“ bylo vše do vzorného pořádku, a tak zabe
zpečenajejí budoucnost. Bohužel, če mnozí členové
nemají ještě dosti porozumění pro ústav tak svépo
mocný a jsou to mužové, kteří přece na veřejnosti
honosí se jistým stupněm vzdělání. Snad ale nahlédnou
mírně řečeno nepraktičnoat svého počínání. Obrat roku
minulého činil přes 120.000 K. — Rozsáhlý obrod
zdejší lékařský byl rozdělen a polovic osad přivtělena
k obrodu novému — křesetickému. Nyní vypsán bude
konkurs na místo obvodního lékaře. Ať už místo ono
dostane kdokoliv, tolik bylo by si přáti, aby mšatečko
naše ušetřeno bylo osoby podobné jako dříve, kdy
klid jeho nebyl rozvířen k životu uovému, ale třenicemi

ozbehoěn a znechucen každému pootivějšímu pracovníku.

Z Kutnohorska. (Rolnickýcukrovar.) Ve
schůzi ustavující, o níž minule jeme sezmínili, 2vo
leno bylo dracetičlenné komité, které má projekt rol
nické svépomocí uskatečniti. Porady jeho konají se
pilně. Nedostává ee však skeptiků, kteří se domnívají,
če, dostane-li se význačnějším osobám akci vyrolavším
nob podporujícím zvláštních výhod u cakrovarů ny
nějších, všecko nechají padnonti. Nastotožňujeme se
s oněmi pochybovači, ale nepodceňujeme také onu
nedůvěřivost. Má evé příčiny v minulosti.

Z Čáslavska. (Zkrabů učitelských).Značné
napjetí působí mezi námi obsazování místa odborného
učitele na měšťanské chlapecké škole v Čáslavi a ne
jenom my učitelé, jichž se to v prvé řadě týká, ale
i obecenstvo jak čáslavské, tak i celého okolí jest
zvědavo, jak záležitost ta konečně dopadne. Na místo
toto hlásí se totiž prosatímné ustanovený ačitel na
této měšťanské škole p. V. T., který po dlouhou řadu
let působil na obecné škole v Čuslavi — katolík a
vedle něho hlásí se učitel souzromé školy při eran
gelickém učitelském semináři a docent na tomto
ústavě p. Z — eraugelík. Při obsazování místa to
hoto vede 86 znova v mnohých jiných veřejných
korporacích známý boj katolického živlu s erange
lickým. Konkars na místo toto vypsán byl již jeden
kráte, ale tu, protože rozhodajícím hlasem předsedy
okresní školní rady zvolen byl katolík, nalezena byla
eranpgelickým zástupcem formální chyba při hlasování
v místní Školní radě a podán protest, jejž zemská
školní rada velmi rychle vyřídila a rozkázala vypsání
nového koakuren. Pamětihodné bylo hlasování při
prvém projednávání toho'o obsazení jak v místní
Školní radě, tak okrasní. V místní školní radě učiněny
tu pradké výpady -zástapci ovangalické církve a žá
dáno na základě prý spravedlaosti, aby dosažen byl
na místo toto orangelík. Dokázáno však poroentnálně,
že na dkolách Čáslavských mají již nyní, kdy ne
měšťanské škole dívčí ustanovena jest jedna učitelka
eraugelička, dávno překročený percentuální požudavek
svůj. V aezoní okresní školní rady pak byli to zá
stapci učitelstva, kteří položili blas svůj proti kole
govi, o němž známo, jak tradně a trpce musil vybo
jovati své postavení nynější, že dlouhá léta musil
sloužiti jako podačitel, až dostalo se mu teprve zá
konem novým přiřknutého titala učitelského. Hlasovali
proti něma, ač věděli, že již téměř 13 let měl skoušky
na školy měšťanské a jenom nepřízní bývalého škol
ního inspektora nedostával místa, ač mladěl a to
mnohem mladší kolegové jeho byli jié na místech
takových usazení. Snad proto tak hlasovali, aby so
nezdálo, že jsou klorikály. Záležitost tato byla tak
vášná, že i „Budeč“ o ní jednala a vyžádala si roz
bodnntí Ústředního spolku v Praze. Ten rozhodl ve
prospěch žadatele katolíka, ne ovšem proto,če je ka
tolík, ale že věc zdála se i oněmpánům spravedliva,
aby na místo na škole obecné a měšťanské měl pře
devším právoten, kdo na školách těchto do úpadu,
sa poměrů tak často těžkých působil. Rozhodl Ústřední
spolek, aby při obsazování míst nebyl brán ařetel
k ailám působícím na školách soukromých. Rozhod
nutí tohoto využili dobře evangelíci ve svých listech
a obrátili ostří to proti učitelům ze škol matičných



a obrněnými „zaslány“ pustili se i v Národní Politice
do ustředního spolku. Jak my ale víme, Ústřední
spolek rozhodl proto, aby dal svým členům, kteří
jsou zástapci učitelstva v okr. školních radách, in
formaci, jak ei mají počínati, kdyš by žádali katolíci
se soukromých škol na př. řeholních, tedy katolicky
konfeasijních. Tam mířil Ústřední spolek, věda dobře,
jsk prolomena bude zásada ta, aby = konfessijních
škol evangelických připouštění byli učitelé a léta tam
etrávená byla „jim čítáns jako léta na obecné škole
strávená, že totéš právo budou mítí i aíly z konfes
nijních škol katolických. Nebylo to tedy namířeno
proti učitelům matičním, ale čeho není klerikalismus

retestanteký schopen ? Celá otázka točí se kol toho,
kdo má přednost, zdaš učitel na obecné škole, či uči
tel na konfessijní škole při stejném množství let. Ví
me sice, že hmotné postavení učitelstva evangelického
mení příliš skvělé, ale víme také, če alašba je tam
daleko lehčí, neboť kdyby byla těžší, nečekal by pe
tent, aš aprásdní se místo na skole měšťenské, alo
ucházel by se dříve o místo podučitelské, učitelské
ma škole obecné. Toho však nečiní a proč, jest na

enadě. Každý nepředpojevý uzná, na Čí straně jestspravedlnost a právo. Nechcemetu vytykati snad zá
stapcům našim, jak volili. Srovnají-li to se svým

svědomím, dobře. Divíme s> jenom tomu engašování
se pro jistou osobu. Nyní bude se konati obsazování

rahé. Horečně ee pracaje se atrany evangelické,
oufáme ale, de spravedlnost zvítězí. Jenom tolik po

dotýkáme, že vytýkati zástnpcům katolíků, že volí
katolíka pro savéděti £a učitelé, sa nějakou nosná
šelivost, jest od pánů druhé strany trochu novčasné.

Nemají tak činiti, kdyšpřec strana evangelická netrpí ani ve svém ústavě školníka, který si vzal kato
ličku — z bázně, že by utíráním prachu mohl poka
siti učebné síně katoliciemem. Totik prozatím,

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolka pro vystavění nového farního chrámu Páně
av. Vavřince v Náchodě v době od 24. prosinee 1901
do 7. ledna 1902 odvedli: 400 K: c. k. finanční pro

kuretura v Praze na splátku odkazu p + pí. AnněStolinové, měšťance v Náchodě, 61 K: kostelnísbírka
ma Nový rok, po 55 K: sbírky kostelní na av. Ště

pána a v neděli 20. prosince 1901, po 50 K: dvě panínáchodeké, jež nepřejí ei býti jmenovány, 48 K: sbírka
kostelní na Zjevení Páně,47 K: sbírka kostelní o Na
rození Páně, 46 K: ebírka kostelní, v neděli dne 5,
Jedna 1902, 22 K: Náchoďan, jenž 'nechce býti jme
mován, po 20 K: pí. nejmenovaná, členové III. řádu
sv. Františka v Náchodě a sbytek © jisté fundace;
16 K: p. Čeněk Hojslar, rolník v Bělovsí, 11 K: of
fěra terciářů v Náchodě, po 10 K: p. Ford. Geisler,
p. Bedřich Kašpar, továrník, pí. Valbarge Kašparová,
ehof továrníka, p. Julius Philip, c. k. řiditel tkal
eovské koly a slečna Marie Třeštíková,dcerapo kní
šecím důchodním vesměs v Náchodě, důstojný klášter
ve Světlé v Dol. Rakousích, 6 K: důst. klášter Ciater
eienských ve Vyšším Brodě, 8 K: + Drahněka Bure
dová v Náchodě, 2 K80 h: dp. P. Jan Hlasivec, farář
+ Lišanech, 2 K 70 h: JUDr. Fr. Drořák, jménem
náhrady nákladu za nápisy na kostelní pokladnice,
po 2 K: nejmenovaná, psk jistá nemocná, p.Antonín
Klesi, majitel domu na Plhově, p. Václav Kulštrank,
městský policejní revisor v Náchodě, p. Jan Kylar,
rolník ve Vysokově, p. Váci. Mareš, c. k. vrchní oficial
soudní v Náchodě, p. Josef Maršík, rolník v Č. Čermé
č. 3, sl. obec Lipí, pí. Středová v Kramolně, p. Vin
tenc Šnajdr v Náchodě, dp. P. Fr. Tomíček, farář ve
Velkém Onřímě, p. Karel Trapp, c. k. živnostenský
inspektor v Hradci Králové, pí. Františka Valterová
ve Vysokově, p. Karel Vítek, rolník v Lipí a pí. Fran
tiška Vlčková na Lhotkách, po 1 K: dp. P. Vincenc
Blažek, katecheta v Poličce a p. Vinc, Góhlert v Ná
ehodě. Veškerýmšlechetným dárcům vyslovují se nej
vřelejší díky 5e snažnoa prosbou ku ctěné veřejnosti
se delší dobrotivé příspěvky, jež se přijímají na dě
kanském úřadě v Náchodě, aneb zasílatí mohou téš
na spolek výše jmenovaný poštou.

Z Perteltie. V malé naší osadě trvá již
osmý rok sbor hasičský, 21 členů čítající. Máme táž
hospodářskou besedu. A že oba spolky nálešitě pro
spívají a vůbec že v obci naší panuje nejlepší spořá
denost, největší zásluhu má náš vdp. farář Václav
Šafránek jako předeeda. Přičiněním jeho eříseny u nás
také 2 pokladničky Ústřední Matice Školské. Aby
aspoň částečně zásluhy našeho p. faráře byly odmě
pěny, zvolil ho sbor hasičský avým čestným předsedou.
O svátcích vánočních odevzala deputace našeho sboru
hasičského Jeho Jaenosti knížeti Františkovi Josefovi
£ Auerspergů ve Žlebích diplom čestného členství.
Jest-li kdo z venku podporoval náš sbor, byl to hlavně
kníže pán. Tak i nyní, když si zařizujeme leziště, ku
pokynu Jeho Jaenosti dostalo se nám od správy kní
žecího velkostatka z Dolních Kralovic stavebního dříví
v ceně přes 160 K.

Ustavající schůze Středolabského
komitétm konána 12. ledna t. r, v zasedací síni
obchodní komory pražské za účasti zástupců 6 polab
ských okresů, 8 polab. měst a vlády a 13 poslanců.
Jménem přípravného komitétu přivítal účastníky stu
rosta města Hradce Králové poslamec p. dr. Ulrich,
jenž schůzi předsedal. Dle jednatelské zprávy saaba
komitétu došla ocenění c. k. mistodržitelství království
vsského, nejvyššího maršálka Jiřího knížete Lobkowicze,
zemědělské rady, obchodní komory pražské, korporací
měst, okresů i jednotlivců. Komitét podal ministerstva
šádost za zřízení zvláštní stolice stavby lodí na české
vysoké škole technické, Členové komitétu budou iza
sedati v poradních aborech pro vodní stavby. Po
schválení zprávy pokladní i revisorů úútů vykonány
volby a zvoleni: starosta města Král. Hradce posl. p.
dr. Ulrich předsedou atd. Ustanoveno vydávatiměsíčník
„Střední Labe opravené a uplavněné“, jenž bnde or

gónem komitétu. Schváleno též, aby v Král. Hradci,ymburce, Kolíně, Pardubicích a na Mělníce byly
založeny pobočné komitéty. Jest nyní oprávněna naděje,
že středolabský komitét za řísení pilného' pracovníka
p. dr. Ulricha v brzku chopí se úpravy středního Labe.

. „Blázmivé počasí. Jiš dlouho se nepama
tují lidé, aby se v lednu oralo a selo, jako se stalo

letos v některých krajích vlastí naší. Do té jarní
pohody vrazíl k nám tento týden štíplavý mrás se
endhem; ale po prudké vánici čtvrtek vpadl do
toho sase déšť s vichrem. Věru,bláznivé to počasí.

Zábava. Vojenskýkoncerto. k.pěšíko plakač. 48 pořádán bude v neděli 10. jedna v hotelu„Mer
kur“ v Hradci Králové. Vstupné za osobu 40 h, ro
dine 1 K. Začátek o 7. hod. večer.

. 1 Jhe.“ Městská policievykonala 4čátkem roku prohlídku měr a vah v závodech zdejších
obchodníků. A prohlídka objevila se býti včasným a
nanejvýše potřebným podnikem. Mooho závaží bylo
zabaveno a mnohý dráitel falešných váh byl opatřen
náležitou pokutou. Pokolení Syřišťovo tedy ještě u
nás nevyhynulo!

Různé zprávy.
Nechce spojemeetví. „Hlasy ze Siona“

prohlásily se nedávno, že je jim milejší nevěrec darvi
nistický, nežli věřící katolík. Předsěle opět prohlásily,
še jim jest milejší sociální demokracie se svým „soa
kromým náboženstvím,“ nežli katolická církev. Ne
bezpečí sociální demokracie jest prý „Hlesům“ ne
známé, kdežto prý zasazené rány katolictvím pálí prý
protestanty dosud. Proto se prý protestanté nikdy

Deepojí s katolíky ku potírání shoubných zásad socilní demokracie. Jest to zajisté sebevědomá řeč, alo
sdá se nám, že pan Šádek děláz nouze otnost. Ví
totiž dobře, že protestantismus vůbec není spůsobilým
ku Jéčení moderní sociální choroby, proto také nikdo
naň ani nepočítá, ale p. Šádek ohce ukázati, de toto
ignorování protestantismu nevyplývá z nicoty jeho,
nýbrě z hrdosti jeho hlaeatelů. ze tvrzení naše opírá
se o skutečnost, vysvítá nejlépe se skutku císaře Ví
léma II. Protestantský tento vladař jmenoval před
10lety svým zástupcem v mezinárodním kongressu
berlínském na vyřízení otásky dělnické katolického
biskupe Koppa, ačkoliv přívrženci sociální demokracie
v Německu rekratují se ponejvíce z krajin protestant
ských. Byl oleař Vilém dobře přesvědčen, že bortivá
nauka protestantská sociální nespokojence vlastně
tvoří « ne léčí, vědyť volby do říšského sněmu do
kázaly r. 1884, 1800 atd., če kraje katolické vykazo
valy nejvýše %2proc. voličů socialistických, kdešto
rotestantské až 16 proc. Učený pastor německý dr.
hlhorn napsal roku 1887 ve své srovnávací studii o

sociálním působení církve protestantské a katolické
tuto věta: „Běda naší církvi, když by trpící massy
seznaly, že tluče srdce katolických kněší pro ně ohni
věji, nežli erdce protestantských pastorů, že římská
církev se jich ujímá, protestantská však žo je odstr
kuje“. (Lens str. 321.). Není tedy protestantismns
v sociální úlose činitelem ani plodným ani vázaným,
proto snadno ošelíme fariantakou zdrželivost „Hlasů“,
jsouce jisti, že chlubnost jejích nevsbudí žádného

řjeraného vzrušení eni v táboře sociálních demoratů.
Letošní jihočeská výstava v Tábeře

svými odděleními: hospodářským, průmyslovým a
národopisným dovede vzbuditi zájem nejen ve svém
užším obvodu, ale i v ostatních krajích naší milé
vlasti. Pořádána bude od 3. do 31. srpna. l živ
nostníci, průmyslníci a hospodáři přiblašojte se co
nejčetnějik obeslání jihočeské výstavy v Táboře a
dopište si o programy a přihlašovací listy výkonnému
výboru výstavnímu, který všecky potřebné informace
Vám udělí a práci Vaši podporovati bude. V období
výstavním pořádány bodou v Táboře různé odborné
sjezdy a alavuosti. Zabezpečen již dnes slet sokolské
dupyŽiškovy, velká slavnost -zpěváckých spolků če
ekoslovanských, ejezdy živnostenské a ké a
j. v. Právě byl vydán v šesti barvách provedený vý

stavní plakát, který komponoval akademický malíř pA. Hofbauer. Plakát ten povlouší jako zdařilé dílo
umělecké k výzdobě veřejných místností. Zasílá jej
na požádání ochotně s zdarma výkonný výbor výs
tavní v Táboře. Všscky dopisy výstavy se týkající,

přihlášky a dotasy adressovány buďteš: výkonný výjihočeské hospodářské průmyslové s národopisné
výstevy v Táboře.

1000 kermm na votivní dar národa česko
slovanského v Lardech věnovali manželé 'p. Jakub a
Marie Seitlovi, majitelé domu v Jemnici na Moravě.
Volice dojemný je přípie, jímě tento skvělý dar bzl
doprovozen. Další milodary přijímá vdp. Leopold Ko
lisek, farář v Předklášteří u Tišňova ne Moravě,

Elektrické světlo bez drátu. DieJour
nalu oznamuje se z Londýna, de se podařilo iufenýru
Armstrongovi zříditi elektrickou lampu bez drátu.
Lampa Armestrongova po častých pokusech avítile pěk
ným světlem bez drátu, an pramen elektřiny byl vzdá

len 4—5 map! mil. Vynálezce vysvětluje svůj vynáleztím, že země je vodičem a schránkou elektřiny. Arme
trong poušívá elektrické baterie osmivoltověa proudu
silného jednu ampéru.

Pal ve službě polleejmí. ČasopisTempa
oznamuje, že pařížská městská policie opatřila si 5
novofandlanských psů, jichž se s dosavadními 2 psy
má užíti při službě záchranné, Psi tito nejsou pouze
k tomu ustanoveni, by kandidáty sebevraždy a ne
hodou postižené z vln Seiny vytahovali, nýbrž aby
také podporovali agenty při vyhledávání zločinců. Též
k osobní ochraně ohrožených policistů mají sloušiti,
kdyš by tito na osamělých místech byli neočekávaně
přesilou překvapeni. :

(Zasláno).

Veřejné díkůvzdání!
Jwouce úplně spokojeni vzornou a pilnou prácí

co do opravy e polychromie hl. oltáře a oltářního
rámu a obrazu, jakoš i kazatelny, kde nyní mile se
potěší kašdý aboňný křesťan pohledem na výtečné

provedenía seřaděvískupenívelicezdařilea ušlechtile

reliefněshotovenýchav. yapgoliskůsKrista, božskéhoučitele — děkujeme ctp. V. Musilori,řesbáří v Žam
berku, za tuto práci umělecké ceny A vyslovujece
i spokojenost se akromnými pošadavky jeho. Těšíme
se jiř předem, ds nám sáby rovněš tak dovedně

sbudoje. a okrášlí deky oltář Marianský kaslavnosti S0letého trvání sdejšíhobratrstva růšen
cového.

J. K. Vaníček, Dr. V. Cába,
8. děkan v Josefově. - č. kanovník,

Uposornění.
Nejd. biskupskou Konsistoř i biskupskou

knihtiskárnu došly častěji stášnosti od jedno
Htvců i c. k. okres. školních rad, jakoby bí
skupská knihtiskárna nedosti činila

Dři prodeji katechismů
pro chudou školní mládež. Připomínáme, že
sa 2 školní roky rozdáno bylo zasláním na
všechny c. k. okresní školní rady diecésní me
18 procemt celého nákladu, ale daleko přes
20 procení zdarma pro chudé a to i lam,
kde při koupi bylo se nám vyhýbáno.

Aby nebylo příčin k témto stášnostem
aní k nám ani od nás, zavádíme po příkladě
nakladatelství jiných, avně „Unie“ v Prage,
nový způsob rosdělování knih sdarma pro
chudé. Do každého od nás prodaného kate
chismu počínaje těmito dny vlepem je lístek

s tímto HĎOBorněním:
„Žák odevsdej tento lístek p. katechetovi

své školy. Za kaddých 11 těchto lístků opa
třených pečeli ředitelství školy vydá biskupská
knihtiskárna

sdarma pro chudé šáky
2 velké katechismy, (pokud se týče střední
katéchismy, malé katechismy).“

Způsob tenio zavádíme se schválením
nejdůsí. bisk. Konsistoře. Dle množství pro
tu kterou školu koupených katechismů dostane
se léše škole poměrné ©množství výtisků
sdarma pro chudé žáky, tak že nebude nikdo
moci činiti výčitek nám z nedostatečné péče
o chudé šáky ani z nespravedlnosti.

K mnohostranným Doptdo
kám po

malém Katechismu
sdělujeme, še se svolením nejd. bisk. Ordina
rialu budeme moci v nejblíže příštích dnech
t čimlo vydáním dpp. katechetům posloušiti.

Vúctě oddaná

Bisk, finihtiskářna
o Hradci Králové.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradei Králové
bude

ve středu, dno22. lodna 1902,o2. hod.odpol.
v dicoňsním spolkovém domě „Adaibertinn“, JiMková tří

da č. 300 1. v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednatei.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 11.ledna 1908. 1 nl.

přeaice K 14:30 —1460, šita K 1140—12-90, jeómene,
K 850—9-30, ovsa K 5:80—6-60, prosa K 9-30—940.
vikve K 9.50 —11-00, hrachu K 10'00—17-20, jáhel K
18-00,krapK 16*00—2400, bramborů K 200—840,
jetelového semínka červeného K 76-00—96-90, jetelo
vého semínka (jnkar.) K 80-00—96'00, máku K 3100,
olejky K —————, Inšného samene K 15-60—1900,
100 kg. žitných otrab K 1200, pšenié, otrab K 11-80
L kg. másla K 1-93—2-00, 1 kg. sádla vepřového K
1'44—1"76, tvarohu k 0-53—0-80, 1 vejos 7 h, Jedna
kopa okurek K 0'00—0'00, jedna hl. cibule K
800—6-00, jedna kopa drobné seleniny K 0'70—1:40
1 kope solí 0*00—0:00 E, t pytel mrkve 3*00—3'00.



Listárna redakce.
H. K.= 45. Zaslané ne uveřejní. Všejest nám

vítáno, zvláště spřávy nábošenské a politické z Ya
dobo kraje.

Ledeč. Vdp. J. M. Předplaceno do 1. července

Oblumec. V. K. Došlo pozdé; aš příště.
Mnohé zprávy pro nával látky uveřejníme příště.

1901

Kathreinerova o0 000
sladová káva Kneippova

Ph. Mg. B. V. Morávek
Icukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína
Droguerie. Materiální obchod.

SEP“ Doporučujese co nejlépe. "ji

BE" Právě vyšlo "IB

„Časových Úvah“
WI. ročníku čís. 1.

a přináší

Vyznání

slaného Dříšníka,
Sociulní úvaha od Dra. Fr. Reyla

Stran 32. —Cena 5 hal.
Při větších objednávkách 33 procent slevy.

Socialní úvaha tato líčí neblahé ovoce
liberalního hospodářstvína polipolitickém,
náboženském a socialním. V rámci po
měrně úzkém jest vystižena celá soustava
liberalního systému přehledně a popularně,
Spisek hodí se výborně za lidovou četbu
a odhalí mnohým předpojatým rub vy
chvalované nauky.

Objednávky vyřídí obratem
Administrace „Čas. Úvah“

v Hradci Králové

TSFVIGFEIE:IMZETIFF ETL o

Vademecum
seu Brevis Šynopsis

Ň materisrum et cásdum in cara animarum freguen
tiorum. Ad usum potissimum clericorum et neo

i sacerdotum jaxta optímos fontes et probatos 8u
ctores concionavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran čá1 — 8%.— Cena brož. K 320, poštou

K 5560.

Kniha se schválením Ordineriátním vydané
sestavena je po způsobu slovníkuabeceda , po
dávajíc knézi bez obtížného hledání poučeníbez

ečné ve všech pochybnostech kněžského Důšo
bení se naskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává vauthentickém znění

M regulns Juris Canonici, neřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX. „Apostolicne Sedia“ o censurách
církovních a konečně připojen jest celý Byllsbus.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb

a nostech.

Biskupská knihtiskárna.EEZACKONEN TOU

Biskupská knihtiskárna
nabísí školní:

L diŽdnÍ KaloGhiSmus
katolického náboženství.

vdlen navalnésekání biskupůrožovskýchov Vídní
Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

2, VlKý FlAODISUS
katolického náboženství.

Sehválennavalnáschůríbiskupůrakous vaVídní
AO:dada 1894,heh

Cena 1 výtisku vázaného 80 k.

gap“ Oba katechismy mají ministereké
schválení.jj

Prodej pro prodavače: knihkupce, knihaře děje se sa
podmínek týchž, jako z c. k. školního knihoskladu
(sleva 18+/, proti hotovému zaplacení předem neb do

bírkou.)
Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak

aspoň drahý den.

Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami!

J. Anděla

zámořský prášek
usmrcmje s jistotou:

štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy, mra
vence, roztoč ptačí, vůbec všechen bmyz.

Továrna a vývoz u

JŠ. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze I., Husova tř. č. 18.

V Hradci Králové pravýu pana Karla J.
Dixe, medic.(droguerie.

Sklady na venkově vňady označeny Andělovými
plakáty 6 černým psem.

Oltář
poučná 1modlilební Rniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PE“ zasílá se "již

v různých vazbách i nevázáný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pašty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

v v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

DestavilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
ústavu Nejav, Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wejt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře.
Stran 514 —8". —Cenabrošovanéhovýtisku 1 K

40 kfranko 1 K60h; 0 tuhévasbd écelopláténa
1K60h,franko3 K;okůli2K60h; franko2K9h.

Recensi pochvalnou této výtečné adorační knih
viz v červencovém sešitu „Rádce dachovního“ r. 1846.

sopis: SS Eucharistia (roč. | 1896) čís,
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jame vděční ctěné bisk. knihtiskérné
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. PD
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihodnějh pro členy věčného klanění nežli onu,

aněvadž podává nejenhoj modliteb, ale i my
Jlének k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanení
tento spis, nepotřebuje dlouho ný nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O. o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkledů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. -- Díl III. uvítejí zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožnomtí k N. S. Ok.,
k av. přijímání, ke měi svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteříchhojného rozšíření.

Blakupská knihtlskárna.

|

Veškeré práce z odboru maleb umě

eko průmyslových provádí se s přesnoudokonalost
v malířské 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; maleb facadních frescových, maleb
Da skle, na dřevě a na kůži.

ORP“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 Velkém náměstí č. 36, vedle bisk. residence,

o Založeno r. 1850. -o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše dilně v ohni zlacené a atříbřené, začseručí.
Vlastní výroba nmožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
aašlou se jíš avěcené se atvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval«
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje,. lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, uchránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

TToTejeTel (D4b4D4D4papaiK oaanendlaní
ná

Ea

První :
katolický a zasilatelský závod |:

Josef Poláček A. 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.

AJKPKEKEP

CIROJAJA,K,CIM,KKK2
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LT209902ZetaZaloTaZalalolelelnTafofelulJe
Tale O-Ov Z aale jeaaalatatalatolojelele).

Theoreticko-praktická. rukověť

Vnorált římskéhoro bohoslovecké a učitelské ústavy,
pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele círk.zpěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěvu na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

nosem ze dne 20. října 1899 č. 25.743 jako pomocná
kniba při vyučování hudbě na ústavech učitelských.

Stran 250 velké 5,- —Cena výtisku brožo
vaného 3 K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

3 K 60 h, poštou © 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a ritnála, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marněv jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Eece sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou litanii

k nejsv. Srdci Páněa j.

Četné pochvalné kritiky z péra odborníků: řed. Ned
very, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. a. B. s Jj.

Kniha má achválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,
budějovického, olomouckého.

Vahledem k množství notové sasby, č ilustracím
starého notopisu je cena velmí levné.

Bisk. knihtiskárna.



vláště upozorňuji P. T. pány olar

vlastnívýrobkydo sdí a vůbec veškerých prací jak staverobní se zárukou.
Y úctě veškeré

dříve J. Jeřábek

modní závod

orých

Navštírenky
všech druhů

nabízíBiskupská
knihtliskárna.dd“

ae Alosety pro nemocné 2
v elegantním | 8.
5 provedení, -a
a zaručeně ne- a"
k zapáchající .

: :

: J.Bazoni,Počátky.MA Anettetoy
Hlaváčkova

patentnímramorová
o valcha ©

jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru ješt 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,
sochařskýzávodF*raha, Vinařskául. 526-VII.

R44444444044444447

3 Superisáty 6ž
onimální a minerální

nejlevnější fosforečné nnojivo pro
všechny půdy.

Zajištuji rychlý účinek a
výnosnost.

WW“Nenahraditelné "UN

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi. “

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran amonatý, 60ll draselnaté, kajnit,
specielníhnojivo pro stébliny a okopaniny (kulovatiny).

Poštornskou sádru ouperfesfátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konserrorání

nejvyšší

:
:
:

bbb+

chlévské mrvy, plicní vápno

továrna na v Břeclavi

kyselinusí- Á SGHR AN Poštorně
Já hnoji Roztokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 27.

dodávají a přesnou zárokou obsahn

rovou 8 umé 8 v Lísku
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= SUKNA%
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k uastávajícímn období

za nejlevnější wné oeny nabízí a vzor
na požádáníale y W

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.
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hodinářa' zlatník (S

Vy Bychnorě n. K.

Přísešný znalec
c. k. okr. soudu

Obrázková
Cenníky zašle

o Talký výběr
zlatých a atříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
vkrás. provedení
doporučuje - - - .
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Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř
(bratr P, J. Heškudiy, faráře ve Týprachticich)

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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Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vločného, bavlněného a damašk.
zboží 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.
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Levně, ihned, Správně
všechny reklamace, rokursy, poptávky

týhajií s0

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen
Fraha=II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.

stelní odborně zařízený.
Pýsárna a dílny: na Letné, Beloré
děhotřída 619—VI1 Sklad:
Karlova ul. č 30. Budova Bo.-Vác

lavské sálobny,,

doporučuje uctivě: jesle, křížové Boží
»"kazatelny, Weřtže,hroby, oltáře,

vědnice, křištelny, konsoly, »
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg.předpisů
solidního provedení, čebož dokladem jest množství vy
srédčení reledůstojného duchovenstva.
Bonovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 800 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vědy k volnému problédnatí v místnostech sávodn.
Původní nákresy, cenníky a rospočty besplalne a

Jranko. Cenylevné a příznivéplatebné podminky.
85" Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. "9

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

PranilšAK JÍTOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech. ©

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

P Malnokýkin

k | letošní sklizně.


$

——— „ 520
„P n 25 a » 450
P » 30 : " +—

franco poštou.
kg. Malinské cibule K 8—
kg. Majoranky . . K 2-
kg. Hincian . K 120

zasílá

kg. asi 15 kořenů K 6—

Josef Mikulecký,
vývoz mal. křenu v Kutné Hoře.
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Příloha
Zprávy hospodářské.

Bok 1902 pro maše rolelcivo veledů
ležitý.

Letošní rok má přinésti rozhodnutí o
dalekosáhlých 4 důležitých smlouvách a roz
hodnutích, které budou míti i na hmotné po
měry našeho rolnictva a všech výrobních
našich tříd vůbec význam a vliv předůležitý.
Předně masí letos konečně býti projednáno
vyrovnání s Uhry na dalších 10 let platné.
Za drahé musí 90 uzavříti nová obchodní
emlouva s Německem. Obě tato rozbodnutí
mají bluboký význam pro naše rolnictvo,
braje so v nich namnoze o kůži našeho země
děletví. Jest ale otázkou, zda Všeněmci pone
chají vídeňskému parlamentu příležitost ku
projednání dvou těchto důležitých záležitostí
a pak-li by se ukázalo, že Všeněmci říšskou
rakouskou sněmovnu pracovati nenechají, tu
přijde okamžik, kdy Rakousko musí obrátit
nadobro svojí politikou a bude donaceno se
postarati o nový epůsob vlády. V německé
obchodní smlouvě, která se má s Rakouskem
na dobu 6 let uzavříti, bodou docela nové
celní sazby ustanoveny na dovoz obilí, dobytka,
dříví, krátce na dovoz zemědělských plodin,

travin a surovin. Sazby ty poškodí v mno
ém směru zemědělce naše. Uedeme případ.

Novou celní sazbou na dříví ztratí jistý vel
kostatkář, který do roka prodával do Ně
mecka značné množství dříví, ročně alespoň
40 až 50 tisíc zl. To jest ztráta velmi bolestná.
Co počíti? Jiný případ jest, že zemědělci
naší nebudon do Německa snad vůbec žádný
ječmen a slad prodávati, kterého 6e z Ra
kouska do Německa nyni ročně prodá na
2 miliony metráků, což vydá asi 40 milionů
korun, po případě i více. O tom všem by měli
uaši poslanci na říšské radě ve Vídni rozho
dovati a přiměti vládu k tomu, aby v Čas
pracovala na příslněných místech, by Německo
smlouvou obchodní, která se ná s námi uzavříti,
nás hospodářsky nepoškozovalo.

Ostatně náš vývoz do Německa jest
hlavně vývoz uhlí a dříví, kterého 8e do Ně
meoka prodá nyní ročně za 400 až 500 mil. K.
Obilí do Něrecka nedovážíme žádné a dobytek
také ne, poněvadž sami také kupujeme z Uher.
Jak si Německu proto tyto celní sazby upraví,
jest nám celkem lhostejno. Zvýšením cla na
dříví budou hlavaě biti naši velkostatkáři,
jichž hlavní příjem tvoří dnes prodej dříví,
poněvadě dvory nic nevynášejí a mnohdy se
na ně i doplácet musí. A jsou-li dvory prona
jaty, často se stane, že páni nájemci řeknou,
že nájem platit nemohou, anebo že prostě ho
platit nechtí, A velkostatkář obyčejně je nucen
mlčet. Machem důležitější bude pro naše
rolnictvo úprava našeho poměru k Ubrám na
dalších 10 let, tak zvané rakonsko-nherské
vyrovnání. Náš otec Palacký nepředvídal
z dnalismu pro Rakousko nic dobrého a slova
Jeho se bohužel ukázala nyní v plné pravdě.
Dnes jest Vídeň mezi dvěma mlýnskými ka
meny a sice mezi Berlínem a Pešti. Obatyto
kameny melou na Rakousku se dvou stran
velmi ostře a vydatně a spolu si nasypávají

šenici dle ©potřeby. Jestliže něco Ma
ům 6e nelíbí, co bylo ve Vídni osneseno,

je lebká pomoc; zatelegrafuje se tujná depaše
do Berlína u odtamtod se houká do Vídně,
že to a to se musí změnit, to a to se mnel
zrušit. Jestliže se nelíbí něco pánům v Berlíně,
co bylo ve Vídni na prospěch Rakouska usno
seno, zahouknou páni do Pošti a tito opět
počnou křičet na Vídeň, baasama — atd., tn
a to musíte zrušit neb změnit. Tak to dnes
vypadá v tom nbohém Rakousko, že Maďaři
a Prašáci nad námi společně rozhodují. My
nejsme ve vlastním domě svými pány. A to vše
odnesou v přední řadě naše rolnictvo a ostatní
pracovní třídy. Máme tu především nazřeteli

výdaje na armádu. Naši abozí poplatníci zaplatili od roku 1886 do roka 1901 na rakou
ekou armáda daní v obnosu 2387 milionů korun,
poplatníci pak Maďarsku zaplatili jen za tutéž
dobn dani na vojsko v obnosu 1193 milionů
korun. Běbem 16ti let zeplatili poplatníci
v Rakouska na armáda o 1194 miliooů koran
více než poplatníci v Uhrách. To je za tak
krátký čas suma přímo obrovská! Ato je
podle klíče, že na společné výdaje, jakými jsou
výdaje na armádu, musí Rakousko platit nyní
68, Uhersko pak jen 92 procent. Následkem
toho jest obrovské břemeno potřeb na vojsko
nvaleno z převelikó části na bedra našeho po
platnictva a tou měrou jest současné uleveno

popletníkám v Ubrách. Zdepak si mohou pánidaři stavěti o překot nové státní dráhy,
mobou podporovat zemědělství, dávati státní

pory továrnám. Není to křiklavé, když
rozpočet uherského ministra orby jest mnohem

větší než rozpočet ministerstva orby v Ra
kousku? Není to křiklavé, když v Uhrách mi
nistr orby může rozdávati miliony podpor
ku zvelebení zemědělství a náš ministr orby
nemá po ruce podporžádných, anebo alespoň

velice skrovných Pravda jest, že kde vůle
jeat, tam vláda pomáhá vždy. Když roku 1873.
byl prohlášen na burse vo Vídni všeobecný
úpadek burey a zastaveny platy, tu vláda hned

přis šla vídeňským bankám podporou 80 miionů zl., aby odpomohla tísni finančníků, ač
právě tito finančníci měli celý ten úpadek a
vytěžili z něho pro sebe do svých kapes na

sta milionů barsovní n ře Totéž ae opakovalo roku 1886, kdy vláda opět vídeňským
bankám dala podporu 80 milionů zl.

Ptáme se, zda-li jen LObýdíl obdrží kdy
na nějaké podpoře naše rolnictvo. Když se rol
nictvu má dáti nějaká podpora, tu je to oby
čejně podpora malá, někdy jen žebrácká a to
se děje po mnohém usilování a křiku. Pravda
je, že ze všeho toho, co maďarský stát pod
niká nákladem státu samého na zvelebení z6
mědělství, prospívá v přední řadé židovským
nájemcům dvorů a že lid sám v Uhrách ze
všeho toho nemá zisku a odlehčení žádného.

Maďarská vláda není ničím jiným než
výkonným orgánem milionářů židů Poppra,
Wochanera, pověstného Falka, bankéře Korn
felda aRothšilda a podobných veličin více, které
v pravdě panají nad Ubry. Ačkoliv Uhry ova
lily výdaje na vojsko hlavně na bedra našich
rolníků a našich poplatníků vůbec, nicméně

jsou i zde síly dráhy v Ubrách napnatyaž do krajnosti. Vždyťjsou výdaje maďarského
státu na rok 1902 určeny na 1086 a půl milionu
korun. Co tu mosí ubozí poplatníci vysypat
krvavých grošů!

Ačkoliv Maďaři mají tak ohromnou slevu,
neplatíce jen nepatrné příspěvky na armádu,
nasekali od. roku 1868. dluhů v ob
nosu 4.697,828.968 korun. Na tento pěkný
dloužek platí poplatníci Uher nyní ročně
260,989.781 koran úroků. Jen za rok 1900 při
bylo Uhrám nových 110 milionů kor. státního
dlahu. Zde vidíme, že žádná tespravedlnost
nenese také nějakého požehnání. Nyní se má
poměr náš k Ubrámběbem 1902 upraviti na
dalších 10 let. Po právu a spravedlnosti by
měly platit na vojsko Ubry alespoň 46 procent
a my Ď4, ale toho se nikdy nedožijeme. Ztráta
rakooských poplatníků na základě nesprave
dlivého klíče o rozdělení břemen na vojsko
může ročně pro naše poplatníky býti oceněna
alespoň na 70 až 80 milionů korun. Za to by
se mohl pěkně umořovat náš státní dlah. Není
ani dosti na tom. My platíme Uhrám za od
koupené obilí, mouku a dobytek nyní ročně
daleko přes 500 milionů K. Tím ochuzujeme
naše vlastní rolníky, a obohacojeme Maďary
a to vlastní vinou. Jelikož jest pratálo na
děje, že vídeňská sněmovna říšeká bude sto
klidně pracovati v těchto životních otázkách,
týkajících se našeho zemědělstva a všech vý
robních tříd, jest budoucnost obobého Rakou
ska čím dále tím chmarnější.

O chovu hus. Chov husí má pro naše
poměry značnou důlešitost národohospodářskou
a důležitost ta byla by tím větší, kdyby 8e
chov a prodej husí prováděl rozumně a do
mácí husa kdyby se zušlechtovala. Chov husí
je u nás rozhodně zanedbán. Naše domácí
husa je malá, málo plodná a dává také málo
peří; vykrmená váží 6—8 kg, kdežto husy
plemen. ušlechtilých váží vykrmené 15 i více
kg a mají maso lepší. Husa ušlechtilá nepo
třebuje více krmiva než husa obyčejná a dů se
lehko odchovati. Proto třeba busu domácí ple
meny ušlechtilými zlepšovati a k tomu dopo
ročují se: husa ermdenská, pomořanská.

1. Husa eomdenské je barvy bílé a paří
má jemné. Snese do roka 70—80 vajec. Něsti
počíná již v říjou a koncem ledna nasedá. .Po
snesení 25—30 vajec chce Beděti; pakliže jí
však sození zamezíme, nese po několika dnech
znova. Housata json z pravidla šedá a teprve
po vypelichání dostávají bílé peří. Dobře
zrostlý houser má až 110 cm. délky. Při tro
jim podškubování. dá busa emdenská ročně
3, kg. i více peří v ceně 6 K. Některé em
denské husy sedí do roka dvakráte a mají 86
k chovu jen od těchto hos bousatn vybírati.
Emdenská husa se rychle vykrmuje, má maso
nanejvýš chutné a výborně se doporučuje.

2. Husa pomořanská je většinou barvy
bílé, neb je bílá s šedou hlavon, též strakatá
(šedá a bílá), zřídká kdy úplně šedá. Při do
brém ošetřování váží 8—10 kg, vykrimená
16—16 kg i více. Jinak jsou vlastnosti husy
pomořanské totožné s oněmi husy emdenské.

Doporučojí se plemena tato ku křížení
s naší domácí husou, neb tak se dá dociliti
až dvakrát tolik masa jako chovem busy do
máci. V hospodářství, kde se chová na př. 15

hus, může se křížením a výkriwem doollitiaž
100 kg. masa, což činí na penězích 120—160
K; mooho-li by sa tím získalo v celé obci
a v celé zemi! Chovem ušlechtilých hus může
se v obci 050 čísel vyzískatiaž 2000K.'Z tobo
je důležitost chovu bus ušlechtilých patrná!

U nás je zvykem prodávati hubené husy
husákům, což uelze schvalovati; husák musí
míti hodný výdělek. Takové husy se bnď
vměstech teprv vykrmují, neb patují za hra
nice. Rozamná a vypočítavá hospodyně hubené
husy neprodá, spíše ještě jich přikoapí; teprve
vykrmené na váhu prodá. Najde si na vykr
mené husy v městě odbyt snadno. Vykrmování
hus vyplácí se dobře, neb může-li se výkrm
vypláceti v městech, kde je krmivo, práce
atd. dražší, pak se musí vypláceti na venkově
tím spíše. — Nejlepší způsob výkriu je ná
sledující: Husy zavrou se do posady v tmavé
místnostia krmísekaší připravenouz jedného,
pohankového nebo z kukuřičného šrotu 8
z mléka. Kaší touto krmí se třikrát denně.
Rozumí se, že při krmení natno četřiti nej
větší čistoty a jen tolik kaše podávati, mnoho-li
jí husy od jednoho krmení ku drohéma vy
žerou. Husy brzo se vykrmí, mají maso
jemné, měkké a chutné, krmení nevyžaduje
mnoho času a žádných ztrát oproti obvyklému
cpaní ovsem, šiškami atd., je laciné « dobře
se vyplácí.

Z kraje. Bademe cázeti řepa? Bude
řepa dražší, než za 70 kr, metrák? O tom se
mnoho mlasí v kraji. A protože cukrovary
nechtějí přidati, rolníci budou nucení uchopiti
se svépomoci. Ale jak? Na Čáslavsku prý
stavbou rolnického cukrovaru. Je to však
málo lákavá myšlénka v tak veliké cukerní
tísni. Surovina je tak lacina, jak nebyla snad
nikdy. A není naděje, že cukr stoupne. Ba
pravého opaka jest se obávati. Dříve se mnoho
cokra vyvášelo do Uher, Srbska, Italie a
Ruska. Dnes jsou v těch zemích ohromné cu
krovary a stále staví se nové. Některé znich,
zvláště v Uhrách zpracují za kampaň milliony
metrickýchcentů řepy, která přivážejí přímo
z polí celé vlaky. Naše eukrovary jsou proti
nim pravé krcálky. Řepu pak mají většinou
ze svých pozemků a od velkostatků. A nepře
stanou ji pěstovati i kdyby byla ještě mnohem
lacinější, protože k tomu mají zařízeno veškeré
hospodářství. Následkem toho vývoz cakru
do zmíněných zemí nejenom že přestane, ale
může nastati při osvědčené moudrosti naší
vlády dovoz k nám, záplava jsko obilím a
moukou. To by znamenalo úpadek našich ca
krovarů ještě větší. Bez toho již letos jsou
menší cukrovary na rozpacích, mají-li praco
vati, anebo zůstat státi. A v této tísni mělo
by se ještě pomýšleti na stavbu nových cu
krovarů? Neni již dosti trpkých zkušeností
v tom ohleda? Krajský rolník myslí, že bez
pěstování řepy by nemohl býti živ. Bude ji
sázeti snad, i když bude ze své kapsy doplá
ceti na každý metrák; již tak jí zvykl. Byla
kdysi řepa zlatým teletem. Ale doby ty již
dávno minuly. Dnes již nenfani niklovým. Apřece
srdce rolníkovo nemůže se od něho odtrbnonti.
epa je dosud mazlíčkem arostliny stébelnaté

a pícní popelkon. Následkem toho buď zane
dbává se chov dobytka a je málo hnoje, anebo
kupuje se sláma a seno, je-li zač. V prvním
případě trpí pole, v drohém kapsa. Ropa 8e
lacino prodává, seno a sláma draze 80 kaopují.
To je divné počtářství! Proto proziravější za
čínají jinak. Na místo řepy budoupěstovati
čekanku. Loni vynesla více, než řepa. Budou
stavěti sušárny rolnické na čekánku, ku př.
na Zábořsku a v Krakovanech. V Jestřabí
Lhotě se již osvědčila. Mluví se též o rolni
ckých mlékárnách a pekárnách. To by byla
pravásvépomoc!Bohužel,že jest ona naPolabí
dosud v plénkách. Krajský rolník přichází tu
teprve za horským. Ale lépe pozdě, než
nikdy.

Bída © krmivo. V Polabí uvedlo ae
předloni a loni málo obilí 4 píce. Následkem
toho jest sláma i seno ve vysoké ceně. A kou
piti není zač. Loni v některých vesnicich
okresa chlumeckého brmili dobytek řezankou
z došků. Na jaře pak byla mnohá stavení boz
krytu. Letos je nejinak. Dokud bylo hesky,
ještě v lednu pásli a trhali v pasekách starou,
gachou trávu dobytku. Teď dojde zase na
střechy. Zakusí bídy lidé i dobytek!
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esě. 14.—15, Cena 1 K. Napsal P. Bernard Daha.
Václav Davídek: Method. výklad nov. katechismu.
Díl II., seš. 13. za 60 b. Zábavy večerní. Redaktor
Em. Žák. Ročoík XXIL, čís. 8., dílo 124. za 50 h.
F. J. Andrlík: Venkov. Českýjinoch. Časopis pro
doapělejší mládež. Redakcí prof.V. Můllera. Ročně 1

K. k VII, čís. 4. Bádce duchovní. Časopis
kočšstva českoslov. Redahci vede dr. Josef Barian,
kanovník vyšehradský. Roč. IX., seš. 2. Předplatné 8
K ročně. ská zahrádka. Časopis pro mládeš.
Red. Váci. Špaček.Roč. XI, seš. 8. Roční předplatné
1 K 80h. Lidové knihovna: Inkvisice vo světle
pravdy. Napsal V. Oliva. Dílo IT, seš, 5. za 32 h.
Křesťanská Škola Časopis pro šíření ideí nábožen
ských v českém školetví. Vydavatel a redaktor V.
Špaček. Vychází 1. a 15. každého měsíce. Roční
předplatné 6 K. Doporučnjeme.

Nákladem J. Otty v Praze: Laciná knihovna
národní. Serie XXIV., seš. 45., 46., 47., 48., 49.,
50. a 51. po 20 h. Z rozmarů života. Novely Boh.
Brodského. Odporoučí se. (©hlasu, jeho onemocnění
s šetření. Pojednává Dr. Jos. Císler. Lidových rozprav
Jékař řada IL, čís. 1. za 00 b. Odp. J. Arbesa
Sebrané spisy díl. I. Romaneta. Sv. I, seš. 4., 6.
a 6. po 80 h. Anglické knihovny. Sv. VI., Mork
Twain: Cesty Toma Sawyera, seš. 09., 70, 71. a 7%.
Přeložil K. Kolman. Sv. VII. Th. B. Aldrich: Marjorie
Dawova a jiné povídky. Seš. 73. a 74. po 24 bh.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia Zeyera:
Oadřej Černyšov, román, Seš. 4., 5., 6.87. po 40 b. Odpo
ručajeme. Spisy Sofle Podlipské. Auna, román. Seš.
10., 11., 12. a 13. po 90 h.

Nakladatelstrí — Hejda a Tuček v Praze. A.
P. Čechov: Vybramé črty humoristieké. Přeložil
Dr. Boř. Prusík. Cena 120 K. Padouonice čili
Epilepsie. Píše Dr. J. Šimsa. Bibliotéky lékař. opisů
populárních av. IX. za 90 b. Odporučeňí hodno.

Devatenácté století slovem i obrazem. Seš.
25, a 36. po 60 h. Nákladem Jos. R Vilímka v Praze.

Odporačujeme. :

Na návštěvě u Turků. Humoristický popis
cesty. Napsal N. A. Lejkin, přeložil A. Straka. Pří

tele omoviny roč. XVIIL, za 32 h Ročně 12. ev.3-20 K.

Nákladem „Nov. Života“ v N. Jičíně: Kvítka
sy. Františka. Legendy. Přeložil K. Dostál Lutinov.
Seš. 1., cena 60 b. Celé dílo za 2-40 K. Xaver Dvořák.

Improporie. Básně. Básnických obzorů: katol. čís. 6,za1.
Právní rádce pro duchovní správu. Ročník I.,

seš. 5. a 6. Předplatné na 65 seš. 8 K 20h. Píše
ThC. Jan Pauly, kaplan na Smíchově. Nákladem
Věstníku katol. duchovenstva. Administraci vede J.

Fil. Knopfa Obce právo a moc. Soš. 9. za
48 b. Nákladem J. L. Kobra v Praze. Nezbytná po
třeba pro starosty obce, členyoboc, zastupitelstev atd.

České listy hospodářské. Ročník IX, čís. 10
Předplatné pro nečleny ročně 12 K. Náki. Ústřední
společnosti hospodářské pro král, České v Praze,

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Roč, I., seš. 4. Předplatné 2 K ročně zasílá
se administraci Seraf. Květů do Olomouce.

Vlasť. Časopis pro poučení a zábarn. Ročník
XVIIL, čís, 3. a 4. Redaktor T. Škrdle. Nákl. družstva
Vlast. Předplatné na rok 10 K. Administrace v Praze,
Žitná ul. 570,—II.

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesf.
školství. Roč. XVIL, číslo 1. Redaktor Dr. Rudolf
Horský. Majitel a vydavatel drašstro Vlast. Roční
předplatné 6 K.

Učitelské uoviny. Týdenník pro české učitel
stvo. Roční předplatné 7 K £oh. Administrace v knib

knpeotní dra. Frant. Bačkovského v Praze, Zitnáulice 66.

Rozhled ldumilství. Měsíčník ku po
vzbuzení a lásky k bližnímu. Redaktor JUC.
Fr. Cyr. Vlk. Náklademspolku „Drožina bl. Anežky
České.“ Ročník IX., čís, 12. Předplatné 4 K ročně

ijímá Lotty Trakalová, choť řiditeloe akademie h.
traky v Praze III.

Příruční knížka pro čtenáře novin ačasopisů,
Sestavil K. Karásek ve Studenci u Horek. Cena 40 h.

T7T6RS
por dada chD80 DodABed DD0D 0 PO- DO 0 nb do

oirtat debil odednte: BRÍ

Josef Neškudla,
c. a kr. dv. dodavatel

v Jablonném mad Orl. č. d. 86

Soporačoje P. T. veledůst. duchovenstvoavůj věndež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dy. výrobní závod

všech kostelních paramaniů,
praporů a kovového náčiní. — Ilnstr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauflají.

Adresa vždy doslovně úplná.

E

Add.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

vwPraze.
sárna : „VII. : Vel. Karlova ul.

Pá A Z ádova sr. Václarákésdložu.
Zasílam « díky za překrásnězhotovenou sochu

Panny Marie L é příslužnýobnos.
8 úctou velkerou

Jose! Kalous,
Dne 39. listopadu 1900. farář v Hronově.

cestou offertní stavbu stájí ve dvoře
Borovnickémna K 3426970 ror
počtenou. V plány, rozpočeti podmínky
nablédnonti lze a offerty 59, vadiem
opatřené do 20. ledna 1902 přijl
mají seu

Řiditelství velkostatku Kostelec n, Orl,

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučaje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďeohy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru ne přání k na

hlédnutí franko zašleme,

Nejlepší odporučení! Plány a rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

- věžních

y hodinčástav

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všcho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Veledůsí. duchovenstvo, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tevármí cemy 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 a j.

Výborné creamy ku holení Matem a
achavisg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sflám od 1 zl. 20 br. výše. Nehodící se
břítvy přes vyskoušení vyměním nebo
pomíze vrátím.

Vůbec veškoré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svlášiní slevy.
Zásliky 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 s tojletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Etlščina tř. 1 n.

Jan Horák,
soukeník v Rychnové 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.

s dan Kryšpín
PO | (J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný uměleckýzávod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ol. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího al k boha
tému figurálnímu provedení a
stce 4 se šelešnými rámy, sí

těmi $ vsazením.

Vetkeré rozpočty, skizsyi odborná
rada besplatně, bezevší závarnosti

ku definitivní objednávce.

ORP“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání."fB
Založeno roku 1886.

i
„Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a střibrnik,apřísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Ecrálové
(sv.-Janské náměstí č, 77.)

doporočuje ctěnému obecenstva hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobnéstolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny lovnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky ee přijímají a levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek se vyřiznjí.
IE" Vše za levné ceny. "Ul

Staré skvosty se kupují a vyměňují.
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Předplatné na čtvrt roku 2 k 50 A ]

» na půl roku 5 k — A ,Číslo 4.

Rozum a rozoumek.
Na jedna vesnickou faru dostal se za

kaplánka mladičký novosvěcenec, městské dítko.
Když mu to od konsistoře přišlo, že se má
odebrat — řekněme — do Zástrkovic, litovali
ho páni v městě. On, e takovými vysvědčeními,
8 tolika eminenci, takový uhlazený panáček,
tak jemně vychovaný do toho blátal Než ne
bylo nic platnol Musil jíti. Prvním úkonem
jeho byl křest. Bylo to asi sedmé dítko otce,
který se pro náramnou radost z tohoto Božího
nadělení ani do fary nedostavil. Bába jen zcela
sošeoznámila: „Je to odtud Rozoumkovo. Jsma
tu nž po sedmé. Ráčej' to tu všecko mít“. To
jest: Je tu v matrice již více dětí toho otce
zapsáno. Pan páfer vzal matriku, hledal, pře
vracel listy, červenal se a potil. Eminence nic
nepomáhaly, Rozoumka žádného ualézti ne
mohl. Musil s barvou ven, že si s tím rady
neví. Povídá: Rozumů je ta několik, ale Ro
zoutmek ani jeden. „Ráčej odpustit. To ono
se mu jen tak říká, že je z těch „malých“. Ale
zapsaného ho mají za Rozuma“. Pan páter
hledal dále, nalezl a bába mu vyložila: „Ten,
co má sto korců, tomu říkáma Rozum, ale
ten se čtyřmi korci, to je — ponížeuě prosím
— Rozoumek. Ale já to ještě pamatuju. Jejich
dědečkové byli bratři. Jenže, jak to tenkrát
bývalo, jeden dostal statek celý, že páni ne
dovolovali děliti 4 druhý se přiženil do cha
lapy u rybuíka a tak se tam říká u Rozoumků.
Ale — poníženě prosím — jemu by se mělo
říkat rozum. Oo má rozum i z pánů. Tam ten,
co má těch sto korců, ten bývá někdy jen ro
zoumek, když se tuze dlouho zdrží „na Nové“.
— Po tom rozhovoru a zápisu se šlo křtít a
pan pát:r u hluboké kněžské pokoře pak na
procházce rozjímal, že ten Rozoumek popletl
1 jeho velice Študovaný rozum a když ho blíže
seznal, přesvědčil se, že Rozoumek sná ze všech
lidí v Zástrkovicích rozumu zdravého nejvíce.

Ale tak to už v tom světě chodí. Je-li
kdo veliký — penězi anebo hubou — má již sám
seboa rozum. Všude jinde krom učho jest na
nejvýš jen — rozoumek. Tak tobylo již za nej
starších časů. Přišel n. p. sv. Pavel do Athén,
blavního města Řeků, kteří měli ve světě po
věst, že jsou národem velikých učenců, mudrců
a filosofů. Ale byli wnezi nimi přemnozí velicí
jen — hubou. A právě ti hubou velicí ihned
8 posměchem přivítali Pavla křičíce: „Co nám
může tento plískač pověděti?“ Hubáči měli
rozum, jinde byl nanejvýš jen — rozoumek,
A přece to bylo naopak. Právě Pavel měl rozam
vybroušený, osvícený a co nejvíce Be musí ce
niti, Pavlův rozum pracoval čili myslil dů
sledně. Pavlovi bylo n. p. z mrtvých vstání
Kristovo událostí nezvratnou! A proto důsledně
z toho uzavíral, že i všickni jiní lidé mají tím
zaručený život věčný.

A zdaž to není za dnů našich podobně?
Veliký nějaký „mulrc“, hubou veliký nějaký
doktor anebo národní ba i nenárodní sociál
myslí, on že je — rozum. Přijde-li do schůze
— křesťan a obzvláště kučz — tu hned na
místo rozamu pracají huby všech: Coten plískač
tu chce? A přece ten jako nějaký nižší tvor,
jen tak s nějakým rozoumkem, myslí důsledně.
Nebo jen tam se může mluviti o spravedlnosti,
o níž mlavrí sociálové, kde je víra v zákon
Bohem daný a tudíž všecky zavazující. Mlu
viti, že je jen příroda u při tom křičeti, že
nemá panovati násilí, ale spravedlnost == není
ani rozoumek, natož pak rozum.

Ale tak je to i u větších pánů. Němečtí
protestanisko-nevěrečtí filosofové ode dávna
myslí o sobě tolik, co druhdy Řekové. Jen
kolem Berlína je rozum, všude jinde nejvýš
rozoumek. A přece to bylo a je jinak. Byl tam
jeden z těch „velkých“. Byl mezi evropskými
státníky zajisté tím, čím byl mozi spolusonsedy
a obyvateli v Zástrkovicích Rozam. Byl i tě
lesnoa postavou tím, čemu náš lid říká „hro
motluk“, to jest kostnatý, silný člověk. Chytrák
také byl, to 8e nedá npříti. Ale byl tam také
Jeden postavou maličký a jak se zdálo nepa

V Hradci Králové, dne 24. ledna 1902.
a

trný mezi velikány světa tohoto, jen tak Ro
zoumek. Ale měl rozam „z pánů“. Přivedl to
svými řečmi v říšské sněmovně tak daleko,
že Rozum — Bismark — panovačnosti pru
šáckou spitý, co se týká znalosti církve kato
lické, jest sotva Rozoumek. Z devatenáete století
penaučil se Bismark ani tomu, že církov ka
tolická není nějakým Rakouskem, anebo papež
nějakým Napoleonem III., oa které když se
přišlo se zadovkami, leželi u nohou Pruska.
A proto se mu přihodilo, že ten Rozoumek —
ten katolický poslanec Windhorst — vyhrál
a veliký Rozum berlínský řekl, že se mýlil.
A budiž mu za to vzdána čest, že to vyznal.
Jsou mnozí, kteří se podobně z dvaceti století,
za nichž církev trvá, nenaučili, že pronásle
dování církvi z počátku, jak se zdá, přináší
ztráty, často ovšem jen hmotné, duchovně a
mravně že však církev posiluje.

Ale nejen ohledem oa církev, nýbrži
jinak se ve světě ukazuje, že je to klam a
blad, myslí-li se, že sama vojenská moc dělá
ze státu nebo národa Rozuma.

Prošák býval v Evropě ovšem jen Ro
zoumkem. A od těch dob, co vyhral dvě vojny,
je náramným Rozumem. Co je v Prusku,
všecko je slavné, veliké a prospěšné. Ale není
tomu dávao, co přese všecku tu moc stal se
aspoň do jisté míry z Prušáka ten stokorcový
Rozum, když se dlouho zdržel „na Nové“ to
jest, když se více napařil, mež bylo zdrávo
a slušno. Myslíme nu tu výpravu do Číny. Čo
tu sálalo chlabného rozumu z Berlína! A hle!
Ten Rus, ve vzdělanosti prý v Evropě sotva
rozoumek, měl z Prušáka takový rozum, že
z té Číny odešel s tak malou slávou, jakoby
byl v Evropě jen tak Rozoumkemn, chalupní
kem od rybníka ze Zástrkovic. Ale něco ještě
vice zajímavého si Šeptali v novinách. Ten
čínský princ, který měl před uěmeckým císa
řem padnouti na břicho, byl prý jen přestro
jený Číňan. A povážíme-li, že mu po tom od
prošení sám císař vzdal úctu jako synu cí
safskému — ach — jaký to rozam měl ten
rozoumek Číňan z těch evropských pánů! Jaké
zlé myšlénky mi tu zase napadají! Rakousko
dělá se po delší dobu samo rozoumkem
a klaní se Rozamu v Rerlině. Ještě nedávno
škodilo to prý naší Staatsnothwendigkcit —
státní nutnosti — že haličtí Poláci řekli, že
Prašák je surovýnásilník, kterýi náboženstvím
vtlouká do dětí polských němčinu a když to
nejde, dělá to bolí. V poslední dny však se
dočítáme, že se Rakousko sbližuje aspoň
v celním a obchodním obledu s Ruskem a že
rakouský dobrovolný rozoumek pan Golu
chowski půjde na odpočinek. „Pán Bůh rač tak
učinit“, říkávají v Zástrkovicích při konci
kázání — „rozoumkové“.

A ty dvě vyhrané vojny udělaly, jak se
mi zdá, z protestantského Německa tak moc
velkého Rozama, že i někteří učení katolíci
s mnohými eminenci ze škol povídají, žei
v obledu vědeckém je Prušák výše a my níže
— inferjus Povídám. To bude mít radost pan
pastor Šádek, který tak rád píše, že katoličtí
národové jsou níže — že jsou inferiorní. Jen
uby to nebylo jako v Zástrkovicích, kde rozum
měřili podle korců polí, Rozoumek ho však
měřil podle střízlivosti.

Ale, prosím, ať z toho nepovstane žádné
nedorozamění. Pravíme-li, že se nesmí rozum
měřiti podle korců polí, tím netvrdím, že kdo
žádných korců nemá, tím Rozomem již jest.
To by právě pan pastor Šádek byl zajisté
mezi Rozamy sám sebou velmi vysoko, protože
on těch korců nemá. Zahrádka při ovanjelické
faře rannské není zajisté ani jedním korcem,
ačkoliv musím říci, že bych in z celého srdce
přál, aby měl koroe i rozam. — Chci jen na
to ukázati, Be to není nic nového, nazývá-li
svět katolíky inferiorními. To jeme právě na
začátku tohdto článku viděli na Athéňanech a
na Pavlovi. To mne nic nemate. Naopak| Kde
pravda, tam poníženost, kde blad, tam pohr
dání jiným. Vidíme to i v Rakousku. Ti, kteří
ty jisté ostatní považují za inferiorní, jsou
v bladu a neprávu. A právě tato domněnka

Inserty se počítají levně,
Obnova vyhásí v pdtek v poledne.

Ročník VITI.

jest ten líh, kterým zpit jest ten, který byl
ve státě až dosud jako tím stokorcovým Ro
zumem. Ale jisto jest, že nebude lépe, až ten
Rozum z tohoto klamu vystřízliví, čili až se
právo nebude měřit podle korců výbod, které
kdo má, ale — podle střízliváé spravedlnosti.ABB

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 22. ledna.

(Tichý krach mezi prašskými českými boháči. —
Ku krádežím v různých peněžních sávodech. —
Naše poznámky ku přocesu s řadou ubohých žur

nalistů v Praze.)

Kdo zná rub i líc Prahy a její předměstí
podrobně ve staěrech všech, musí za přítom
ných dnů s úžasem sprásknouti ruce udivem
nad tím, jak velkolepým spůsobem se zde hlou
post a lehkomyslnost „českých parvenu“ mani
festovaly 4 jak ochotně za to celé miliony peněz
zaplaceny. Máme pro výstrahu za potřebné
nadzvednouti cípek záclony falešných ohledů,
kterými se ohromný krach naší pražské české
„finanční hotvole“ neunavně přikrývá.

Již od roku trousí se českými časopisy
noticky o tom, jak ten se zastřelil, onen že
ujel do Ameriky, ten zase že byl dán do blá
zince, jiný opět že z veřejného života uchýlil
se v zátiší. Před rokem jsme na těchto místech
ihued první ukázky těchto zjevů vyložili a
příčiny jejich uaznačili. Avšak pražský tisk
nepokládal za potřebné o tom se rozepsati 4
přítrž tomu učiniti. Nýbrž stydlivě jenom kon
statoval rychle za sebou následující různé ro
dinné tragedie zaobalenými zprávičkami, jak
jsme výše naznačili, ač měl případy ty výstruž
ně registrovati pod záhlavím: „Oběti bur
sovní hry a hloupé špekulace.“ Avěc
ta dospívá nyní až k tomu, že noviny nepři
nášejí zprávy jenom o rozmanitých překvapu
jících tragediích v ródinách, ale najednou do
vedou vyprávěti již také o zatčeních — ban
kéřů.

Nuž k věci, již stračně vylíčíme. Od dvou
let nastala v Praze hladová moda, chtíti rychle
zbohatnouti a síce hlavně brou na burse. Tuto
v Praze v „přední řadě českou měšťanskou
společnost ovládající chtivost postřehlo a jako
dravci vyčenichalo několik všemi mastmi ma
zaných šibalů, z nichž mnozí byli dokonce
cizozemci z Německa. Pánové ti ihned pomocí
svých agentů rozhodili v Praze i po Čechách
sítě z kočíčího zlata a než-li ge rok 8 rokem
sešel, zbohatnouti dychtící pánové a dámy za
platili německým dobrodrubům miliony bur
sovních diferencí. Někteří sice, vidouce jak
špatně pochodili, šli s pláčem žalovati na po
lieii, jako by policie někoho do barsovní hry
nutila a ji někomu předpisovala, avšak většina
do nahé kůže poděkubaných musí hezky ještě
mlčeti. Kdyby se pochlubila, jakým daremným
spůsobem jmění své rozházela, přišla by násled
kem toho i o sociální své postavení, jež mnozí ze
zpozdilých hráčů pří svém značném bohatství
měli jaksi pro ukrácení chvíle a jež jim nyní
jediné zbylo jako prostředek k obživě.

Celá řada v Praze do nedávna slavnou
roli hrajícího panstva, které pomalu se hezky
tiše vytratí tam, kam nyní patří, prohrála
v bursovních špekulacích po rodičích zděděné
bohatství, prohrála v nich šťastnými okolnostmi
nabyté peníze, prohrála v nich věna svých
manželek, atopila v nich i papíry dobrých
českých průmyslových podniků 8 nyní ani 56
tim nesmí — pochlobiti, aby se dokonce ne
zahubila. Tyto barsovní švindle vedli a řídili
všelijací cizí dobrodrozi a naši lidé jako slepí
očekávali od nich zbohatnatí.

Jeden by tomu ani nevěřil, že ten a ten
| pán ocitl se v osidlech švindléřů, jaké i každý



rostředně prozíravý a moudrý muž po prvvích
jejich slovech mosí správně oceniti a hned sed
pouti si od nich kousek dálo Pražští přední
finanční, bospodářští a „grůndeřští“ kapacitové
očekávali prameny zlatu v oficinách směnáren,
jejichž nazí majitelé sami vyšli si do Praby
na lup cizích kapes. Dodivení pak vzbuzuje,
že se do tohoto nešťastného chumelo dostalii
mužové, jejichž úřední pustavení mělo jim i
každou jenom myšlénka na daremnouŠpakulací
v duši ihned sardousiti.

Avšak již se stalo. Opět jest ohromnými
sumami českých peněz zaplacena zkušenost,
že v Praze a mezi Čechy každý cizí šibal může
zbobatnouti, jenom když zdejším povyšencům
dovede lichotiti, jako lichotili našim národohos
podářům a finančníkům šelmové, kteří mnohé
z nich do posledního kabátu svlékli, velebíce
při tom jejich národohospodářský rozhled, fi
nančnický bystrozrak. Obraní pánové, menšina
musila se k vlastní vinou spůsobené chudobě již
přiznati, hledí neštěstí své všelijak zakřídovati
a drží se různými prostředky nad vódou,
avšak znalci poměrů čekají ještě celou řadu
všelijakých „osobních změn“, jež jsou jako
neodvratná jistota na obzoru. Poněvadž jest
každý oprávněn se svým jměním zacházeti, jak
se mu líbí, ani nám nenapadá, abychom 0
tom nebo onom poznamenávali, že nápadně
z veřejného popředí se vzdaluje, avšak po
všechně máme právo uvésti, že v Praze ode
hrává se tichý atajený obrovský krach, čehož
musíme nanejvýš želeti, poněvadž z celé řady
zámožných a bohatých rodin stali se zde že
bráci. .* .

+

Vážné úvahy vzbuzojí zde také „nad po
třebn“ častá odbalení kolosáluích defrandací,
jimiž jest česká společnost přes tu chvíli v po
slední době překvapována. Na podzim spůsobilo
zde vzrušení konstatování malversací v obec
ním důchodě karlínském a nyní byla Praha
udivena nad finančními operacemi, jež po léta
prováděl řiditel směnečného oddělení úvěrního
ústavu vídeňského Mudroch, který přes dozor
celé řady revisorů mobl zfalšovati za 360.000
korun směnek. Avšak toho, co vyjde na denní
světlo, jest v oboru defraudací v Praze daleko
méně, než-li je toho, co se z rozmanitých dobrých
i špatných důvodů utatlá a promine bez soud
ního stíbání.

Přítomná doba vyznamenává se jaksi du
chem, který nemá dosti smyslu pro posvátnost
cizího majetku a bez obledu hýří a brabe
z cizího, aniž by pomýšlel na důsledky toho.
Částečně zaviňojí ho stávající poměry, když
každý hledí předstihnonti drahého okázalosti
v dělání vrchnosti a kdy požívačnost dostou
pila přímo míry bláznivé. A veřejnost, jíž jed
nání inohých lidí, Lterým je cizí majetek
svěřen, anebo kteří majík němu přístap, musí
býti nápadným, mlčky na to patří, jak muž
mající 4000 korun ročního platu vydává ročně
8000 korun. To jest znaměním,že mnohoosob,

FEUILLETON.
Královna plesu.

NapsalJ. Jirua.

Svůdná Therpsychoré, bohyně tance, svými
rolničkami zvoní a Karneval za ní poskakuje;
kolem té bohyně a Karnevalu nedostižný zástup
lidstva, mladých i starých jako zmámených víří
a hýří, skáče a výská,

Hoj, masopust má velká práva, požadavky
i oběti a dovede tak sladce strhnout ve svůj vír
— a nepustí, — nepustí, — dokud trochu dechu
u síly v těle, dokud jeden haléř vkapse. A kouzlo
jeho tak mocné, tak sladké, že brzo povinností,
brzo slušností a bon fónem se zove a strhuje do
viru svého tisíce lidí, z něhož často je vyvrhuje
jako zničené — ba i bezduché.

Mistr Zadina se vždycky počítalk tém lepším
rodinám, jeho žena pocházela z velké hospody
ze sousední vesnice a s paní lékarníkovou si ty
kala. Mohl a -rád se hlásil k honoraci. Synové
jeho jako profesoři vyšlapovali si sebevědomé po
městě, s hedvábným šátkem za vestou a zlatými
skřipci, dělajíce dojem na dámský svět.

A což Málče, jediná dceruška, matčin mi
láček a mazlíček, ta si teprv vyvádělal Ba všickní
to dovedli, však jim také říkali — »Zadina barona

Dokud bylo, žilo se dobře a nobl, ale že
všickni utráceli, pěkně se oblékali a na renomé
drželi a že nic nedělali, leda jen málo, aby ruce
jemnými zůstaly, ubývalo, až zbyla jen chalupa
v zadní ulici.

Mistr Zadina byl krejčí a "professoři,« vlastně
synové, — no vším možným, ale ničím řádným
a tak tatíkovi jen bývali na obtíž, — ale na ve
nek, — jak povídám! Mistr Zadina tak někdy,
jak říkával z dlouhé chvíle, »píchale, ale raději
s dlouhou dýmkou a čepičkou na hlavě vážným
krokem se ztrácel v «mashausse šenkovním,« kde

jimž dozor na ty či ooy pokladny přináleší,
nemá dosti volnosti zakročiti, že totiš tak
mnoho kozlů stalo se zahradníky. Jinak ee to
nedá vysvětliti, jak mohlo k té či oné defrau
daci dojíti, než-li že dozorčí činitelé měli
oproti pachateli nějak ruce vázané a nemohli
zakročiti, nabražojíce vlastní svou finanční
odvislost a umouněnost rakou při povinné re
visi — neomezenou důvěrou.

Pro zpronevěru svěřených cizích peněz
vynalezen byl malebný název „defraudace“,
která ihned má při sobě celé procesí polehču
jlcích a uvážení hodných omlav. Avšaktako
véto opentlování a idealisování skatků zloděj
ských má býti v naší veřejnosti 8 největší
rozhodností vymýtěno a „defraudace“ -má se
nazvati přímo tím jménem, jež jí náleží.
Krádež zůstává krádeží. Když hladový člověk
uzme kus chlaba, aby hlad svůj zahnal, jest
to hned nebezpečný zloděj; když ule spostlý
milostpán vytahá ze svěřené ma pokladny ti
síce, aby je s lehkými ženštinami prohýřil, to
je Jiná, pán ten není žádným zlodějem, to jest
„defraudant“. A tu ihned ce musí uvažovati,
co ho k toma přimělo, aby zločin jeho byl
omluven, oslaben a zmírněn.

Komicky po zatčení uvedeného falšovatele
směnek v Praze působila zpráva novin. že prý
byly ibned v některých peněžních ústavech
zavedeny přísné revise. O tomto opatření dalo
se jenom vesele mluviti, ač zpráva ta byla
vlastně k pláči. A nescházelo při tom na mí
něních, že by se po všech českých zemích ve
všech pokladnách, jež jsou různými korpora
cemi najatým rokám svěřeny, měly provésti
nejdůkladnější revise a že by se mělo v české
veřejnosti tímto spůsobem jednou přísně za
mésti, ať při tom přijde na jevo cokolivěk.
Spořitelní, záloženské, okresní. městské i obecní
pokladny měly by býti všude co nejpodrob
něji zrevidovány a tímto spůsobem měl by
býti jednou v české finanční poměry uveden
žádoucí pořádek, neboť o tom není pochybnos
ti, že je zde velice mnobo nepořádku. Prove
dení toho jest v zájmu každého, kdo má čisté
ruce a proto jest také i v zájmu celého ná
roda, aby všichni dosud tajní „zloději“ byli
od pokladen odstranění. Proto slaší všude
v okresních, městských a obecních zastupitel
stvech naléhati na přísnou revisi obecních
majetků a na všech valných hromadách poněž
ních a akciových závodů náleží za dnešních
dob zaváděti opatření, jež by všechny finanční
malversace zabraňovaly. Dovoláváme se tím
jenom naléhavé časové potřeby!

Minulý týden postaveno bylo před pražskou
porotu několik ubohých, nevzdělaných mužů,
kteří jdouce s politisujícím duchem přítomné
doby, ujali se práva, jež stávající zákony ni
koma nijak ani neomezují ani nekoncedají, a
jali se vydávati politické noviny. Lidé ti ne
mohli jako žurnalisté jinak působiti, než-li jak

mariaš již na něj čekal, — v němž ale nikdy ne
vyhrál.

Dnes jej však čena zdržela doma. »Tak jak?
Půjdeme na ples?« —Nic, muž byl trochu skou
pější na slovo, neodpovídal hned.

»Muži, slyšíš? Jinde máš dost řečí, — ale
když já se ptám, to mlčíš? Půjdeme, vidle

»No, když ty to ř kneš, — to půjdeme,
kdybych řekl ne, — půjdeme také, to se u nás
už Ví.«

„To jest tak vždy u nás, když se máme
trochu na venek jednou za čas ukázat, — tak,
to se ví, ty to musíš obručet. Málči je hnedle
sedmnácte let, — doma si ji nenecháme, musíme
přece se ní pochlubit, — však buduu koukat.«

"No víš, ženo, najmem si ne podsíni vý
kladní skříň a dáme ji tam.«

»Bodejt bys ty stál o to, aby dcera naše
vynikla, trochu radosti jí ubožce nepřeje; tenhle
Andula, Růžena, Vlasta, ty už dávno byly, jenom
naše Málčinka aby byla doma, chudáček, nic ne
užije. Do cyklistského plesu se to pro násnejlépe
hodí, tam se sejde nejlepší elita a nejvíce pánů
přijde, to víš — Málču si doma stále nemůžeme
nechat. Budou tarmspáni od úřadua ti se oblížejí
vždy po něčem lepším.

sNo, když se oblížejí po lepším, — lak
půjdeme, — totiž jděte si, když chcete, já
zůstanu dole a počkám na vás.«

»Hrát zas budeš, jen peníze utrácet l«
»Prosím tě, ženo, nezačsnej, — utrácet, —

rád se podívám, kde zas na šaty Málčí vezmců,
beztoho na dlub.«

»Na dluh, — kdybys dělal řemeslo, bylo bys.
"Ale jeden dělal a umřel a ten co nedělal, také.“

*Ano, ale ten co nedělal, umřel hlady.«
»No, ženo, nepřeháněj, — to víš, u nás

všeho dost, my si to můžeme dovolit. Mám jen
strach, že bude | ještě ©zpěvácký, besední,
hasičský, řemeslnický bál, — a tem že bude
zese ta druhá elita, že budete chtít jíti zas.«

»Víš, muži, až jak se nám zdaří první, —
jaký dojem Málča udělá,«

působil Bez vzdělání, bez majetku, bez rozledu, bez mravních zásad ovšem že pohlíželí

na vydáváníčespisa pouze jako na prostředekk lehké obživě. Kdyžpak veřejnost následkem
toho si jich nevšímala a časopisy jejich nijak
nevyhledávala a nepodporovala, jali se oni

semi vybledávati osoby, o nichž věděli, že majípeníze.
Někteří lidé, jimž pánové ti služby evé

jako žarnalisté nabídli, na první pohled po
znali, jak z jejich osobního představení se, tak
i z dopivů jejich, (jichž pisatel těchto řádků
také několik chová), že jsou to vlastně k žuar
nalismu poměry svedení v koždém směru Že
bráci a dále si jich nevšímali. Oui také oikobo
ke štědrosti nijak nenatilí. Avšak někteří lidé
a to lidé inteligentní, ne místě, aby se k nim
obrátili zády, anebo dopisy jejich prostě odlo
žili. ochotně jim platili. Příčiny toho jsou jasné.
Baďto se báli, aby je tito lidé tiskem nepřá
telsky nenapadli, což mohlo býti každému čis
tému a rozamnéma člověku docela lhostejno,
anebo dokonce stáli o jejich přátelství a chvála,
což znamenalo ještě větší slabost, než-li je
strach před bezmocnou třebas nadávkou člo
věka bezvýznamného.

Takováto sháňka peněz ovšem že spadá
od odstavce trestního zákona a prováděči její

jednali nade všechnu pochybnost nesprávně a
trestné. Avšak ti, kdo je osobně viděli, kdo
jejich neumělé dopisy četli, musili ihned po
znati, že s vážnými žurnalisty co činiti nemají.
Proto jednání jejich nedá se nijak chváliti,
když je slašně neodbyli, ale když je nejdříve
i značnými částkami peněz obdařili, aby to
potom úřadům žalovali.

Proto zavedený proces s ubobými těmi
žurnalisty poskytoval dvoustranně smutné di
vadlo. Jednak bylo neuvěřitelné a žalostné, jak
nespůsobilí lidé se u nás k žurnalistickému
stavu blásí a ukázalo se potřebou, že se to
má zákonem, žádajícím od žuroalisty jistou
kvalifikaci, znemožniti, aby časopisy vydávati
a psáti.mohl každý, komu to jenom napadne.
Jedoak pak byla ještě smutnější podívaná na
to, kteří a jací lidé právě tyto ubohé žarna
listy podporovali, patrně jenom z důvodů, aby
tim pro své osoby získalil

Bylo zcela správné, že proti zákonům
prohřešivší ee lidé byli postaveni před soud
a za jednání své potrestáni Avšak případ
tento a objovivší se při něm fakta nutí k váž
nému uvažování. A to proto, poněvadž není u
pás ojedinělý a před pražskou porotu posta
vená novinářská kumpanie není v českých po
měrech žádnou vzácností.

V českých poměrech jenom se to hemží
všelijakými časopiseckými podniky, jež v život
ovádějí lidé k tomu nejméně spůsobilí. Mnohdy
už překvapuje,jaké zásady, myšlénkya směry
wají tiskové orgány. dění toto ovšem že
nezůstává bez vliva na společenské poměry,
které vlastně původcům jeho bledí babsky Ji
chotiti. Mužové, kteří jsou v přední řadě k tomu

sAba — a pak půjdeme do všech. Tenhle
masopust se musí škrtnout v kalendáři, Kdybych
měl takhle šest dcer.«

sAle mlč — víš co, muži, porad, jaké šaty
Málči bych méla pořídit. Crem, lila, nebo niel
grům nebo eisgrům — pak mám šperky krásné,
— opály.«

*Ženo, prosím tě, mluv česky, — kdyby tě
synové slyšeli, co jen řeknou, pro mne si jí kup
třeba sabaragelb, nebo krokodylgrůn a autputz
třeba řeparoth a víš, dej mi pokoj s tímhle, —
„opály«, — s tím někoho opálí, viď!

Mistr Zadina vzal čepičku a troubel, volným
krokem se vytratil a zmizel v masshause šenkov
ním na mariáš.

Zadinka zůstals v starostech svých sama,
ale ne na dlouho. Za chvíli přicupale Málčinka
odkudsí z dívčí besedy a švítořivě hned na ma
mince vyzvídala.

»Matinko, coříkaltatínek, půjdeme ? Děvčata
se již chystají a já bych též ráda šla.<

Matiaka | zamilovaná do své dcerušky,
chvíli si ji prohlížela, jak zdravý růměnec na líci
odrážel ae jí od černě vlasů.

»No. víš, miloušku, tatík trochu bručel, ale
znáš bo, jinačí už nebude, ale do plesu půjdeme.«

Málča objala radostí matku a zebopkovala.
»Tak si to připrav, Málčinko, jdeš poprvé

do plesu, — abys byla královnou, jen jské šaty,
jakou barvu ?«

»Víš, matinko, jů již šla ne zvědy, abych se
dověděla, jaké šaty budou míti druhé, ale všecky
to budou míti jen tak, — nic nobl.

eJakou barvu tys volila ?a
eJá jsem zamilovaná do barvy kenárkové,

žlutavé hedvábí — citronové a ozdoby barvy
pomerančové, trochu ohnivého jihu, — jen ne
barvu ledu — matinko.<

sTy máš, Málčo, celé mé gusto. Inu, v těch
barvách ti to bude nejlépe slušet. Koupíš si tedy
bedvábné, — kanárkové, to ty ostatní zlostí seze
lenajíle

A od té chvíle bylo u Zadinů. pilno, šilo a



povolání aby všechen daremný tisk snomožovali, hledí se ma dokonce různým spůsobem
zalíbiti. Jedni ze strachu, aby je nehnal z růz
ných alabostí k zodpovědnosti, jiní zase ze
žízně po chvále a velebení, již jsou s to za
báněti doušky z jakékoliv louže. Proto velká
část drobné české žarnalistiky klesla dnes na

stupeň. pod který více klesnonti nemůže, neboťpod ním jako ochranná síť čeká na ni zuopa
tření v kriminále. Žarnalisté, kteří v mioulém
týdou před pražskou porotou stáli a zda své
politické a společenské názory rozvinovali, ne
jsou v českých poměrech ničím vzácným. Ne
jenom že mají celé tucty sobě rovných, ale
oni jsou také odleskem a ozvěnou politisování
A veřejného působení osob, které si dnes
mohou z toho vzíti naučení, kam kaleidoskop
jejich politických a socialnich názorů vede.
Když ubohý křesťanský človíček skládá báseň
„Já jsem žid“, když netáší, že prý za obřízku
dostane 1000 zl., jako se v tomto případě
v době Hilsnerova procesu dělo, když před
stíráním filosemitských názorů od židů peníze
láká a když při tom na jisté osoby jako na své
přátele a vzory se odvolává, není to pro ony
osoby vážným napomenatím a poučením, kam
vlastně působení jejich vede?

Proto na uovinářskou společnosť, jež 8e
minulý týden před pražskou porotou objevila,
eloší pohlíšeti jako na symptomatický zjev
našich spastlých veřejných poměrů, v nichž
především intelligence nekoná svou povinnost,
sby možnosti takových zjevů předešla. Ne
jenom koncesované tiskárny, ale i veřejné
osoby mají v ohledu tom těžkou zodpovědnost,
že počet dobrodružných ubožáků, kteří o leh
kóm živobytí při dělání novin enějí, rozmno
žají svou osobot chtivostí a touhou po problé
matickém a Špinavém výdělku anebo po ja
lové chvále. Proto při svuzení a odbuzování
takových zjevů zasluhují vždycky přislašnon
vzpomínka všichni ti, kdo jimbyli jakýmkoliv
epůsobem při tom nápomocnými, že ihned po
prvních pokusech, státi se žarnalisty, nepoznali
nemožnost toho.:

Obhájce před pražskou porotou atojících
novinářských ubožáků p. dr. Jiří Milde na
nejvýš věcně a správně naznačil, že spolu
vinníky jejich jest jistá čásť veřejnosti. A měl
pravda! Dokud je policie nezlapala a sood
před porotu nepostavil, tu je i vynikající lidé
podporovali a pražská žurnalistika o nich opa
trně mlčela, uč společné její zakročení něko
lika řádky bylo by je ihned amlčelo. Ale když
8e ocitli před sondem a nemobli nikomu odpo
věděti, tu pražští novináři 8 rozhorlením po
psali celé plachty papíru, ličíce je jako metla
českého národa. To bylo jednání zbabělé, ne
včasné a po našem mínění měla pražská žur
nalistika ve vlastním zájmu a v zájmu stava
celého celý ten proces po možnosti zatajiti a
příště má se starati, aby všechny podobné po
kusy oovinaření nepovolaných 'lidí staly se
ihned při svém prvním úkaze nemožností.(R
chystalo se na první ples. Hodinu se již konečně
přiblížila. Málča s úborem hotova a s buchajícím
ardéčkem, — jen už aby byla v plese, Starý Za
dina si s libostí prohlížel dceru a Zadinka ještě
tu a tam upravovalu.

»Prosím Tě, tys toho na ni navésila! Měles
jí dát do vlasů ještě ty stříbrné lžíce, co ještě
snad máme — — =

»Ale kdybys nezlobil, jdi se podívat, stojí-li
venku už povozl« —

Konečné!
Stoupali po schodišti do sálu, Málča ještě

jednou pohlédla do zrcadle, odložila pláštěnku
v garderobě a již vešla do sálu, matinka za ní
s vítězoplným pobledem. — Jemňounké sách« —
ozvalo se mezi seskupenými pány a už hudba
tichými tóny počínala sladký hogpavý valčík.

Málčinka objata mužnými rameny plula opo
jena sladkostí hudby na vlnách valčíku. — Za
dinka sledovala v celém kole jenom svoji dceru,
unesena kochala se v af, pro nic jiného nemujíc
zájmu.

Málča šla z ruky do ruky. — Bavila se vý
borně! Její štíhlá postava, kanárkové šaty, černý
vlas, modrý byacinth za ňedry — lesk a žár Oka
zvyšovaly jenom dojem, který dělala.

Ostatní dámy podrobily přísné kritice každý
steh, každý zábyb, ule stará Zadinka neslyšela —
ta obdivovala se jen dceři. — Vybírala v ducbu
pro ni ženichaz pánů, kteří se kol ní jen točili.

Konečně nedala se přemoci, objala dceru
svou přede všemi a radosti plná zvolala: Tys
nejhezčí, Málčinko, tys královna plesu.s

»Královna, královna= — opakovaly si dámy
a smály se potutelně do vonných šátečků — —
skrálovna — bm nevídáno, beztoho stará Zadinka
prodala peřinu, abydcera byla královnou.«

Málča do ostatních plesů víc nešla, nachla
dila se hned při prvém. Dlouhé neděle poutsla ji
zlá nemoc k lůžku, ale i pak, když ozdravěla,
nerada kam chodila, vždyť na ni všude pokřiko
val: — »královnale

Kdo poměry žarnalistické známe, víme,
že je to možno a sice velice snadno a lehce
a každý slušný muž přizná, že by to byl vlas

TTS |
Obrana.

Ještě slovo©milosrdných sestrách.
„Osvěta“ prohlašuje, že následkem výpada ne
podepsaného nějakého lékaře v „Čase“ uveřej
něného padá prý illuse (sen) o nejčistší kře
stanské lásce jeptišek v nemocnicích. A tuto
ilusi nezachráníme prý ani citováním prote
stantskýchlistů,kterése pochvaluěo obětavé
práci milosrdných sester vyslovují. Osvěta ani
Obnova nejsou lékařským listem, proto musí
se apolébati na autorita lékařů. Osvěta spoléhá
89 na autorita nějaké pražské kapacity, která
se styděla pod svůj trhanský článek podepeati.
My můžeme proti tomuto tapiteli uvésti úsu
dek vídeňského universitního professora, jenž
v „Medicinische Presse“ (v č. 29. r. 1900) píše
o své návštěvě ve vídeňském asylu nezhojitel
ných. Ústav tento zřízen jest na 420 lůžek a
nejenom veden, ale i vydržován jest řeholnicemi.
Během25ti let ošetřováno bylo v něm 3681 nezho
jitelných pacientů, které vůbec žádná nemocnice
okresní do léčení nepřijme u náklad na výživa
těchto nešťastníků v úhraoné somě 1,822.468
korun uhradily sestry sbírkami a vlastním
jměpím. A přece ošetřování těchto chu
dých pacientů dálo se vždy obětavě bez roz
díla víry a náboženství. Zmíněný odborník
píše:„Zbožnámysl,pečlivéošetřovánía lásky
plná služba json v pravdě účinnými prostředky,
které zde dodávají spokojenosti nešťastníkům,
vědou lékařskou naprosto opuštěným. Z očí
jejich zřejmě zářící tento pocit spokojenosti
utvrdil u nás přesvědčení, že právě tyto pro
středky jsou jedině sto, abyi v nezhojitelných
vzbudily pocit štěstí a zachránily je od samo
vraždy, která tak často mezi uezhojitelnými
řádi“. Zbožná mysl sester a láskyplné ošetřo
vání jsou vočích odboraíka jedinou záchranou
nešťastníků lékaři již opaštěných; v očích
Osvěty jsou tyto vlastnosti sester — klerika
Jismem, čili obavností pronásledování hodnou.
Pro člověka chndého, jenž se nemůže ani lékaři
ani světským ošetřovatelkám zvláštním hono
rářem| odporočiti do přízně, jsou svrchu
uvedené vlastnosti sester jediným důvodem,
aby potlačil v sobě pocit jisté hrůzy před
ošetřováním v nemocnici. Boháč ovšem ošetřo
vání „klerikálních“ jeptišek nepotřeboje, pro
tože za peníze dostane nejpečlivější a nejvlid
nější obslaba. © Tento názor bohatých lidí o
nepotřebnosti řeholnice tlnmočí Čas a 9 ním
Osvěta. My však tlamočíme názory chudých
pacientů, kterým —„klerikální“ opatrovnice
přes všecky radikální útoky budou nepostrá
datelnými stále a tím více, čím více mizí
v lidstva následkem proticírkevních Štvanic
smysl pro křesťanskou obětavost.

„Řeč generála Jesmitů ku shbromáž
děnýmjesuitům, redemptoristům a liguriánům“
si vymyslil sám i sestavil známý z revoluč
ního hnatí r. 1848 v Praze Emanuel Arnold.
Přiznává se k tom: sám ve svých vyznáních
a zápiskách, uveřejněných pod záhlavím: „Z
paměti Emanaela Arnolda“ v časopisu NHKvěty“
roč. 1898 str. 624. ——Týž ani nevěděl, že „re
demptoristé“ a „ligariáni“ jsou týž řád a ne
dva. — Ježto nedávno zase jeden český pod
vratný spolek tato blbou vymyšleninu vydá
val za pravou řeč generála Jesuitů, upozorňa
jeme naše spolky, by toto darebáctví, kde
třeba, na pranýř postavily.PŘ

Politický přehled.
"Předběžné porady ohledně smíření Čechů

s Němci jsou v plném proudu. Páni vůdcové
stran nestačí podávati si kliky u p. ministrpresi
denta dr. Kórbra. Jenže mezi těmi povolanými
znalci jsou také alpští Němci, kteří svou nezna
lostí poměrů českých nejméné jsou způsobilí
přispěti k odklidnění nynějších zmatků. Nad to
ještě dle všeho v klubu poslanců mladočeských
jeví se jakýsi rozpor ve příčině návrhů příštího
upravení jazykových poměrů v království eském.
Také se vypravuje, že dr. Kórber za zády českých
poslanců vyjednává s Němci. Jde prý o to, aby
Němci nebyli proti novému vyrovnání s Uhrami,
Pak že Čechům neučiní se žádné úslupky, jen
aby Němci v Čechách měli nadvládu.

V rozpočtovém výboru posl, sněmovny
zatím se pilně pracuje. Ve schůzi 15. ledna trochu
se na nás Čechy sluníčko usmálo, že přes odpor

Němců 16 proti 14 blesů přijat český návrb
ohledně zřízení české státní průmyslové školy
v Budějovicích. — Při jednání o mýtech navrhl
křesť. social. něm. posl. Scharffl, aby požadavek
a úhrada pro mýta zařazeny byly v rozpočtu do
30, června 1902, tak že by mýta od r. července
musila býti zrušena. Ale ministr financí mocně se
proti tomu obradil. Za velikého napjetí přes od
por čes. poslanců byl návrh zamítnut.

Dnem 18. ledna t, r. ukončil se již druhý
rok v úřadování ministrpresidenta dr. Kórbra.

Vyjednává se o celní dohodě mezi Rakou
skem a Ruskem. Jde prý o to, aby Rakousko
otevřelo branice své dovozu dobytka z Ruska,
kdežto Rusko přineslo by zase velké výhody
průmyslu našemu.

Mezi Všenémci to nyní bouří, praská, — strana
jich se pomalu rozpadává; přes to mnozí po
koušejí se zase Wolfa se Schůnererem smířiti.

Ve své výroční valné hromadě usnesl se
kupecký svaz v Krakově © přerušiti veškeré ob
chodní styky s Německema vejíti v obchodní
spojení s Anglil, Německem a Čechami. V tom
smyslu usneseno působiti na všecka města VHaliči,

V Charvatsku neodvislá strana národoí a
strana práva, jež vlastně jenom zastupují národ
charvatský, shodly se a splynuly v jednu stranu.
Spojení působí hluboký dojem jak na Charvaty,
tek i Maďary, Biskup Strossmayer žebná sloučení
stran a vítá co nejvřelejí.

Franc. ministr války André prohlásil, že
bude sněmovně podána předloha zákona, dle ně
hož bývalým žákům škol kongregačních nemají
býti žádné nadace poskytovány,

Obě anglické sněmovny byly 16. ledna za
bájeny trůnní řeší krále Edvarda, v níž nebylo
ani zmínky o ukončení války, že by Angličané
chtěli s Boery uzavříti aspoň trochu příznivý mír,

Docházejí zase poplašné zprávy o situací
v Mandžursku. Četné boufce bývalých prý vojáků
čínských napadají úředníky a vojáky přiželeznič
ních tratích i vesnice drancují.

Angličané honí se marně za Dewetem, aby
ho polapili. Královna kmene Svaziů jest Boerům
nakloněna; dodává jim zprávy, potraviny a náboj.
Boerové užívají nyní při útoků i bodáků, což
dříve vůbec nečinili. Dle Cnaraberlaina zavinili
bídu a smrt v tábsrech. koncentračních | jenom
vůdcové boerští a ne vláda. Velitel boerský Sche
epers v Kapské osadé byl zastřelením popraven;
nic mu nepomohlo uvádění řádných námitek,

Američané chystají se ku slavnostnímu uví
tání pruského prince Jindřicha, jenž 18. ledna na
stoupil cestu do Ameriky.

jo 40a]
Z činnosti katol. spolků.

Z Úpice. Svato-JosefskáJednota naše koná
v neděli dne 26. ledna t. r. ve 4 hodiny odpoledne
mimořádnou valnou bromadn v místnostech 8psle
kových u pana Viléma Nyklíčka. Hojné účastenství
členů jest žádoucí.

Z Dol. Dobromče. Jednota kat. jinochů a
muožů konala dne 5. ledna t. r. IX. výroční řádnou
valoou schůzi, V jednotě jest 30 členů, kteří náležitě
ule stanov se řídili, Veřejné spolkové scbůze byly
tři, výborových schůzí odbývalo se G, měsíční pak
ecbůze pořádány pravidelná. Ku četbě sloužily: Ob
nova, Hlas, Český Východ, Naše Listy, Lidové Listy,
Časové Úvahy, Slova Pravdy, Hlasy Svatovávlavské,
Zábavy Večerní, Ludmila, Echo z Afriky, Knihovna
našeho lidu atd. Mnozí dobrodincové darovali jednotě
naší různé časopisy s knihy; zvláště více knib do
stávámeod dp.J. Šuberta, kněze řádu dominikánského
« Praze. O ušlechtilou zábava bylo vždy postaráno.
Příjem byl 67 K 91 h, vydání 65 K 49 b.

Z Lomnice m. P. V neděli dne 19. ledna
odbývala katolická jednota našo drabou řádnou val
nou hromadu. Po proslovu předsedy přednosena zpráva
jednatelská, z níž podáváme: Od svého počátku —
tedy od první valné hromady konané v březnu r. 1901.
— bylo 9 členských schůzí všdy s poučnou přednáš
kou a přiměřenouzábavou. Spolek účastnil so v Červenci
korporativně krajinekého sjezdu katol. jednot v Se
milech. Schůzí výborových bylo 9. Členů čítá spolek
na počátku drahého roka své činnosti 10% činných,
přispívajících 13 a odbor dámský 60 — tedy celkem 115
členů. Jméním spolku jest knihovna, mající 18%svazků
vkusně a pevně vázaných knih, jejichž oběh roční v
kazaje číslo 500. Volby provedeny jednohlasně a zvolen
předsedou vip. Fr. Knižek, místupředsedoa p. V. Rada,
jednatelem p. J. Kozák, pokladníkem p. F. Pekárek.
Říditelkou dámského odboru sl. Filomens Pekárkovu,

jednatelkou el. M. Kozáková. Výbor až na 3 členy
zůstal nezměněn. Zdař Bůh!

Z Kejžlice u Lipalce. Náš křesťensko
sociálnfsrolvický spolek na av. těpáns | odpoledne
měl členskou schůzi za přítomnosti skoro 300 možů
u žen. Mlovil dp. Maxmilian Smrčka, kaplan z Lip
nice, o hrozném postavení ženy před příchodem Spa
sitelovým nA svět, a o zlepšení s'ovu ženy vírou Je
žíše Krista. Vybízel ženyku zachovávání sy. víry 4



ko konání povinností, jež šeně v rodině náleží jako
manželce a metce, za vzor klade Dagmar. královna
dánekoo, pocházející z české krve. Dae 12, ledna r.
1902 byla pořádána valná bromads, při níž zvoleno
staré představenstvo. Při této fečníl vejmi krásně P.
Milo Záraba ze Želiva o základech křesťanského 60
cialisma,

Z Nového Bydňove. (Katnárod.jednota.)
V neděli dne 19. ledna konala kat. národní jednota
měsíční členskou schůzi. Za bojného účastenství
členstva zahájil p. předsedaJaneček achůzi a udělil
slovo dp. Vladimíra Hornofovi,který v delší přednášce
vylíčil moc tisku « působení jeho na osvětový a
mravní star lidstva. Štatisticeými daty dovodil, jak
nepřátelé kříže zmocnili se tisku, znamenajíce význam
jebo pro veřejný a soukromý život. Prostředky, jimiž
Čeliti lze spoustám, jež zavinil nekřesťanský a proti
křesťanský tisk, jsou: Podpora tiska dobrého a hor
lirá četba «pisů prodchoutých duchem křesťanským.
— Po přednášce rozproudila se čilá debatta o půso
bení dobré a zlé četby zvláštů v dílnách a továrnách,
při čemž někteří členové vyprávěli zajímavé příběhy
ze svého života. — Brzké příští schůzi: Zdař Bůh

Zprávy místnía z kraje.
Lidová knihovnu královéhradecké.

V race 1901 půjčeno bylo 2081 osobám 6563 svazků,
Ode dne otevření knihovny 4, říjua 1896 půjčeno
bylo 13.60) osobém 35.543 svazků, Knih čítá lidová
knihovna 1566.

Agonda městského úřadu v Hradci
Králevé. Podací protokol purkmiztrovského úřadu
vykazuje za rok 1901 11.676 Aísel a protokol c. k.
okresní školal rady pro město 1004 čisla, Schůzí
městského sastapitelstva konalo se 8, schůzí měst,
rudy 54 a scbůzí městské rudy 8 pernostním odborem
5. V městské radě vyřízeno bylo 2900 článků.

Koncert naší Filharmonie. Ve výbo
rové schůzi, konané dne 12, t. m., položen koncart na
den 22.2.24, února t.r. Program: 1.)K. Bendl: „Štědrý
den“ pro solo, smíšený obor a velký orchestr, (Fil
harmonie, Eliška, Slavjan, pí. Jančová, p. Fr. Pácal,
pěvec c. k. dvorní opery ve Vídni, p. Fr. Kolář c. k.
poštovní assistent z Pardubic.) 2.) B. Smetana: „Arii
z Tajemství“ zapěje p. Frant. Kolář. 3.) Ant. Dvořák:
„Polednice“, symfonickábáseň (Filhermonie,) 4. K. M,
Weber: „Vyzvání k tanci“ v instrum. A. Berlioze
(Filharmonie). Orchestr čítá 60, abor přes 100 oil. Při
hlášky a předprodej lístků převezme knihkapec pan
B. Tolman.

C.k. zkušebná kommisse pro školy
obecné s měšťenské v Hradel Králové
přijímá opovědi ké zkouškám způsobilosti | učitelské
pro období květnové t. r. opatřené náležitými doklady
do dne 10. dubna r, r. Žádosti za dispens podány
buďteš nejdéle do konce nora, — Žádosti privatistů
ke zkoušce dospělost: přijímá fiditelatví c, k. ústava
učitelského v Hradci Králové do 15. března a žádosti
ke zkonákám ze ženských račaích prací du I. května t. r.

Pre volební fond Kkateřímský. Pro
volební fond v Kateřinkách ve Slezsku věnovala měst.
rada královéhradecká bu. kor. a sbírkou po městě
předrevzatou sešlo se 14943 K. Za pomoc ta v boji
proti náeilnictví v Kateřinkách vedeném byly park
mistrovskéma úřadu poslancem p. V. Hrubým vzdány
vřelé díky.

Koucert Jaroslava Kociána, ujarné
bo mistra, nejmledšího z našich velikých houelistů,
konán bude dne 340. ledna t. r. v městském Klicpe
rově divadle. Kocián svými nedávnými, mobutnými
úspěchy v Auglii upozornil na sebe celý hudební
svět a je mu hlasy závažných autorit předpovídána
budoucnost nejskvělejší. „Nene Mauikalische Presse“
přinášejíc v č. 3. na listě titalním podobiznou Koci
únovu, píše v průvodním článku na př.: „Že všechna
jemnost v hodslové technice, kuntilena a nejbriliant
nější technika v paesážích ngeoletových rozumí seu
nejmladšího z mladých virtnosů na housle sama
sebou, nesmí se již nikdo diviti. Vznítí-li Kocián
v příštím urém vídeňském koncertů due 22. t. m. ve
velkém sále „Musikvereinu“ jen polovičkn toho nad
čení, které bylo proň v Londýně před vánocemi vy
voláno, jest jeho místo mezi virtaosy pojištěno. Sie
Alexander Mackenzie, ředitel „Royal academy of mu
uic“ v Londýně, vazývá jej přímo mužem budoncnosti
a listy londýnské referují o jeho koncertech výrazy,

kteréprobíají celon stupnicívytržení“ Programdrubého Kociánovakoncertu u nás je tento: t. aganini.
Koncert D—dar. 2. Bach: Ciaconna, 3. Ševčík: Fan
tasie. 4. a) Kocián: Dumka, b) Rise: Motto perpetno,
6. Vieoxlemps: Ballada s Polonésa. Na klavíru do

rovází pan Frant. Špiudler z Ústí n, 0. Předprodej
fstků obstarává ochotně p. Jos. Růžička, obchodník

na Velké podalni.

Ústřední sdružení dlecésní « díky
stvrzuje příjem násled. příspěvků: Kat, jednota v Roz

tokách 4K, katol.„d"inote v Rovni 4 K, kat. jednotave Vel. Dřevíči 1 K,kat. jednota v Ličně 2 K, katol.
jednota v Želivě 1 K, J. 0. br. Harrach 25 K, katol.
jednota v Koatelci n. O. 4 K, vid. duchovenstvo vi
kariátu Jičínekého 50 K, katol. jednota v Dol. Do
brouči 4 K, kat. jednota v Bomilech 4 K,kat. jednota
v Litomyšli 4 K,šivnost. jednota v Jilemnici « K,
kat. jednota v ČervenémKostelci 4 K a kat, Jběote
v Čáslavi4 K. — | Všecky bratrské jednoty šádáme,

eby nejdéle do konce ledna Členské příspěvky saplatily, jinak dle usnesení val. hromady budeme je na
jejích účet upomínati.

Na konci Komenského třídy (pod
pivovarcm) pocitoje se zvláště v letošní blátivé zimé
nedostatek chodníku velmi těžce. Na straně pravé
pod svabom vrchů, oa němž město stojí, kde jediné
jsou domy e obyvetelí poplatníky městskými (třeba
to jen daně nepřímé byly), přestává za posledním
domem chodník vůbec a začíná znova teprve pod
rožní částí pivovaru, O nějském přechoda k protější
straně silnice, kde sice též v utromořadí dosti bláte,
neví ani potuchy. Nad to navyoikojí koutky, které
vznikly nepravidelně k use sílaiční vyblbejícími rohy
stavby pivovaru a bradební zdí zahrad, nikterak Čisto=
ton. Bylo by ož se sřetelem k umísténé ve výklenku
soše „krále“ Gambrina, jenž přece v době naší těší
ce značné vážnosti nejen „miserae contribaentie ple
bis“, nýbrž i vyšších krabů, záhodno, postarati se
nějak o pořádek v této koočině, na níž zírají ostatné
také ateré nápisy z dob lepších, jimž 38 přítomnost,
zvláště co čistoty ne olicích a pod. ae tkne, tak ráda
vysmívá. Namítne se zajisté: je to aerární siloice,
není věcí města opatřití chodník — podivno tedy, že
je 9 Komenského třídě vůbov néjaký chodník. Daes,
kdy na nábřeží 1 proti důstojnickémuo sadn nové povataly
domy, odkud zvláště hojně atadentatva denně 4krát cesta
do Komeuského třídy váží, je j'ž věru Čas, zjednati
nápsavo. Viděli jsme nedávno váženého pana měst
ského staršího cvičíti se v dávno sanechané gymaas
tice: | skok přes příkop, balancování na svahu pod
semoa zdí nodál uataženóho oploceuí drátem, stou
půní na obojí bromadn plsko — bylo nám ho 6e zřetelem
k značnému objemu těle upřímně líto. Ale „což je
pónům“ pěje už náš Čelskovský — pao etarál tady
víckrát v té psotě až nepůjde, jen ten, kdo musí,
tady „v dešti, blátě kinše.“ — Ještě něco z té kdysi
nejbezčí ulice městské, V době koncertův doporočuje
se odborným krohům návětěva její as k půldeváté
hodině večerní, kdy vychází z realky žactvo průmys
lové pokračovací školy, © Pro vnímavé uši zvláštní
požitek.

Ples Jednoty katolických tevaryšův Hradci Králové bude pořádán v neděli dne 9. února
b. r. Reklamace pozvání přijímá p. V. Jendovský,
utarší jednoty.

V černé kromice chtělabýtisapránaMarie
Vrabcová, 19 r. stará a do Mžen u Nechanic přísladná,
která 17. t. m. v sebevračedném úmyslu vrhla se pod
hačavým mostem u Hradce Králové do Labe. Ale když
seochladila, přišlyjí rozumnější myšlenkya počala vo
lati o pomoc, jíž jí také poskytli dva občané kolew
jdoucí a s vody ji vytáhli,

Obecní volby a c. k. pošta. Počátkem
března t. r. budou ae konati obecní volby a tu jost
zvela pochopitelno, že mnohý obecní radní hledí vy
ušíti těch několik krátkých týdnů k tomu, aby asku
tečnil poplatnictva aspoň část svých alibů, ješ před
8 roky před svým zvolením vykreslil ovůdnými bar
vami na svůj volebsí program. Mnozí ovšem ani se
jiš nepokonušejí dobnati, co zanedbali, nýbrž hledí
novými uliby uvésti v moře zapomenutí stará ová
těšínská jablíčka, Vděcnou a lacinou přílešitost kn
starostlivé péči o obecní dobro poskytlo několika pi
nům zamýšlené přestěhování c. k. pošty do starého
Borromea. Dík 4. článku základních státních zákonů
lze se kašdému občana, tedy i každému státnímu ú
řada přestěhovati dle libosti z doma do domu. Takové
stěhování podnikl v poslední době berní úřad dvakráte,
státní zastupitelstvo a cejchovní úřad; ba i okresní
výbor Be odstěhoval do domu žida Fraenkla s nikdo
proti tomu v celém Hradci Králové ani nehlesl. Po
ulední dobou se roznesla pověst, že ae chce poštavy
stěhovati z nynějších nevhodných místnost do pro
storného Borromea. Ale co bylo všem úřadům dříve
trpěno a dovoleno, zakazuje se nejednou poštovnímu
eráru. A příčina vězí v tom, že Borromeum jest ma
jetkem bisk. stndentského semináře, jenž ze svého
základního jmění vydržuje celou řadu ohudých českých
stadentů na studijch a že není majetkem soukromníka
aneb obce. Několik živnostníků v sousedství Malého
náměstí podalo loni v létě protest proti obmýšlenému
přesídlení, a ochotná městská rada použila tohoto
protestu, jeně byl s jisté strany objednán, ku žádosti
na poštovní řiditeletví v Praze, aby poštazůstala na
starém mletě. Ovšem, má-li pošta zůstati na starém
místě, mnsí se rozšířiti do sousedního obecního doma
a při tom musí býti odstraněna živnostenská tržníce
a cejchovní úřad. Odstranění tržnice na výhodnější
prý místo, které z lásky k obecníma dobra propustí
p. Pilnáček, předssvšalo si za úkol představenstvo
I. a IV. živnostenského společenstva ve schůzi, minulý
čtvrtek do Jednoty svolané. Předseda II. společenstva
p. J. Pilnáček zůstal doma, aby nikdo nemohl si
mysliti, že by snad pro svůj blízký příbuzenský po
měr ku dosavadnímu domácímu pánu pošty chtěl
nějak vvožíti svého úředního postaveni v obci a de
by snad chtěl brojiti proti církovním krabům, jimě
dodává kostelní svíčky. Podjal ae tedy pan radní SL

není tohoto vděčného úkolu, aby dokásal, še doavého komuaslního programu ka slibovaným podinným
domkům a ku obecním lásním může přibrati i výnos
nější tržba řemeslnické tržnice. Nemůžeme reproduko
vati všecky vývody p. radního Červeného, ale dovolíme
si povšimnouti jenom některých bodů z jeho řeči.
Nevěřme, že pp. úředníci zdejší pošty podali obci
stížnost proti samýšlenéma přestěhování, protože jest
nám známa přísná nestrannost pp. úředníků v této
zálešitosli. Divíme se, jak může p. radní prohladovati
místnosti Borromea za nedostatečné a za tmavé pro
poštu, kdyš vůbec nikdy v Borromeu nebyl a když

povolaní činitelé místnouti tyto sa opůsobilé uznali.oněkud slabým bylo odsouzení Borromea,když
trrdil pan radní,46 proto se nebodí tyto místnosti
pro pošta,protože prý mehodily se ani chovancům sa
obydlí. Pan radní snad ví nikdy au novšim!, še Bor
remeum proto zaplatilo obcí 40.000 K sa nový sta
vební pozemek, ješto chtělo míti pro chovance veliké
hříště a velikou mabradu, kdežto ve starém srém
domě obého poatrádelo. Mimo to odsoudil p. radní

ve velké horlivosti též i obecní dům, který
bísí poště. Vědy? tento obeoní dům býval dřívo dívčí
školou a poněvadě nedostačoval, vystavěla ei obec
novou školu. Mohli bychom tedy a p. radním koz
klodovati: Obecní dům nehodil se pro školu, nemůže
se boditi ani pro poštu. Jest nám oelkem Ibostejno
toto přestěhování pošty, ale nemůže nám býti I
stejno, aby někdo své vlastní osobní zájmy prohledo
val za zájem obecní, m ještě méně nám můše býti
lbostejno, aby někdo vychvaloval nějský podnik sal
fováním drahého. Taková Činnost jest nám příliš
málo sáslužnou, než aby mohly býti za ni rozdávány
mandáty do městské rady.

Štědrovečerní dar. Pan Hynek Elrbek,
fiditel cukrovaru + Syrovátce, daroval na vánoce jako“
jiná léta chudým dětem skoly Vosické 80 K. Bůb od
měniti račiš jeho příkladnou lidumilnost|

Ještě něce = Pardabie. K poslednímu
dopien z Pardubic Ise ještě mnoho o šíření moci ži
dovské a protestantské v našem městě přičiniti. Není
místa, kde by moc těchto nepřátelských živlů tak mo
butněls, jsko v Pardabicích a proto není divu, še
židé i orangelíci vůči katolictví vystapují zde čím
dále drzeji. Uni znají dobťe chabost a ústapnost na
šich katolíků a vědí dobře, če zdejší novinářský tisk
jde s nimi. „Osvěta tidů“ je opovězený sařivý náš
nepřítel. „Neodvislé listy“, orgán to Mladočdechůadej
ších a okolí, při každé příležitostí napadnou katol.
náboženatví, přikrývajíce | pokrytecky tekové útoky
pláštěm klerikalisma, kdešto o protestantech ažidech
nevědí opatrné nikdy nic špatného a musí-lí již o
nich něco psáti, vynechávají zúmyslně alovo „šid“ a
„ovangelík“. Jako kaviár přinášejí občas svým kato
lickým čtenářům hanebné fantastické historky o kat.
kočžích, klášteřích atd. třeba aš s Patagonie. Dříve
uveřejňovaly ochotně Čas a místo evangsl. bohoslužeb.
Erangslíci by si to líbiti nedali, ti by listnáboženství
jejich hanobicí vyhodili prostě na emetisko. — Naši
nepřátelé počínají si tu tedy velmi výbojně; majíť pe

níze a tisk v rakousvých. 9 naší strany děje se naojražení útoků málo, skoro nic. Katolícis bázaí se
jen krčí, aby snad s titalem klerikále nepřišli do no
vin a zatím naši nepřátelé pozvolna nám podkopávají
půdu pod nohama. Důkazů máme mnoho. Před časem
několik spastlých zlosynů pomazalo v noci fermeší
sochu av. Jana a na hrdlo sochy P. Marie zavěsilo
láhov od piva. Tento zločin zůstal nevypátrán u my
víme také proč. Kdyby to byla didovská synagoga
anebo protestantská modlitebna, ta by věc neminule
tak bladce, ale katolíci — ti něco snesou. To nám do
evědčí p. Frant. Kostelecký, obchodník s fermeží na
Bílém předměstí v Pardubicích, jenž stává pokorně u
dveří chrámových e podnosem tác), sbiraje příspěvky
na evangelickou propaganda. Takový klerskál m „Osv.
lidu“ nic? — Loňského roku přednášel v Měšťanské
Besedě při literárním dýchánka p. Dr. Kusý, vedlo
Vohryska drahý blavní sloup zdejší „Osvěty“. Při této
přednášce otřel se tak o náboženství katolické před
veškerou zdejší inteligencí, že to vsbudilo až odpor,
we jen na krátko. Židé a ovangolící si při přednášce
libovali a ardečná se hloupým katolíkům vysmáli. Ka
tolíci tu seděli jako jebňátko trpělivě, ani nepípli.
Teprr doma baborali, de to bylo od p. dr. Kusébo
trochu moc drzé. Kdo slyšel dr. Klouda o Husové
slavnosti veřejné na náměstí po náboženství katolic
kém házet — ten očekával najisto, že tento odpadlý
doktor přijde do styku e úřady. Ale nestalo so mu
nic. Kdyby byl někdo opovášil se jea polovičku řící
o didovství, byl by ho jistě kriminál nemioal. Tislce
katolíků tu stálo, ale šádný neměl odvahy na obranu
víry 8e postaviti. — Ve východních hbuníme
v kévě mnoho cikorky s nápisem „Franckova káva
v Pardabicích“. Mnohý neví posud, jaká je to káva.
„Franck a synové“ jsou Némci a helveti, kteří mají
velikou továrnu na cikorka v Perdabicích a podpo
rují úsllovně zdejší židovský list „Osvětu lidu“ a vů
bec všecko, co je proti katolíkům.

Uherské volby v Třebechovicích.
Takových rolob, jaké másto naše ve dnech 7. s 8.
ledns £. r. zažilo, není pamětníka. Proti straně nsed
lébo, pokroku milovoého, konservativního měšťanstva
povstala strana prý „pokroková“ v pravdě vásk to
byla politické „věehochuf,“ neboťza jeden provaz svorně
tébl tek dobře helvet, jsko v matrice zapsaný katel.
učitel, (s čestnými ovšem výminkami), „patentovaný“
vlastenec ze Sokole a beznárodní vyznavač rudé in
teruacionály| | Agitace nepřátelská byla neunavná a
slašného člověka nedůstojné. Již dávno před volbami
socialní demokraté věecku plna meteli po obósnetva
našem svými plátky, které = Prahy posílali do
bostinců a jednotlivcům. Hlavní agitační čin utrany
protivné zaležel v tom, še jistý aličník v pozdních
bodicách nočních, kdy poctiví lidé ve spánek jsou
pohříženi, čeruým lakem pomazal dům lékárníka pana
Králky. Agitátoři účelně rosesláni po všech vůkolních
vesnicích a vše.uožným způsobem lákána plnomocenstrí,
Ka př. k rolníka pana Švarcovi v Jenikoricích přišel
agitátor. Když mu p. Srarc vytkl, že pro socialisty
nedá svůj hlas, ta agitátor sapře) svoje patrony a na
důkaz dokládal so tím, že prý také kaodidají pana.
děkana Hanouska, S toato vějičkoa a neavědomělých
lidí všade dobře pochodili — u p. Šrarce, díky jeho
uvědomění, ovšem nikoliv, Přes to vše sám generál
pokrokářů v předvolební schůzí doznal, še ve třetím
sboramá stará stranadosudo 40 hlasůvícea proto
— řekl dále — nesmíme letřiti ani peněz, aul
času, abychom těchto 40 hlasů získali. Tož dle
osvědčených uherských prostředků dala se du práce
společná aokolsko-suciálně-demokraticko-nčitelsko-hol
votská klika, A výslodok? Strana stará ve ršech třech
sborech nepatrnou ovšem většinou poražena. Způsob
volební byl teké aberaký. Proti volbě ibned podal
člen volební komise pan Čermák protest a více než
e dostatek obručný rekars právé byl v těchto doech
podán, Tedy volby do obecního našeho zastepiteletva
ba lbg 6 opakovati. Budemgsli však v agitaci opét
tak oočižeí a každého obrňímého arádce obdaříme



jako dosud „svou důvěrou, pak ,opét dožijeme s6 po
rááky. Jako dodatek uvádíme, že místní helvotská
ulrkev úředním spůsobem volila proti nám. Ó další
eftuaci seopomeneme v tomto listá dále referovati.

Z Mikulovie. V neděli přednášelv našem
novém spolku „Dobrošina“ vdp. Dr. Řeylz Hradce Krá
lové: „O původu a cíli člověka“. Zajímavé thema
ebromátdilo veliký počet poslachačstva, mesi nímě
bylo i.mnoho nečlenů. Pan řečník rozvinal vdelší
řeči náboženské m vědecké stanovisko o původu by
toati a cíli lidském. Ka konci přednášky zodpověděl
uspokojivě ještě 3 dotasy přítomných poslacbačů. Do
předoášky zavítal téš protektor jednoty vsdp. vikář

Seřobaký setrval i při své churavosti až do konceve o .

Ze Skutče. Za času, kdyš. p. Klofáč vo
Vídui se zdržuje proti Římu bojoval a horlil, poslalo
mu 17 skatečekých voličů důrasné vyjádření, aby
Řím nechal Římem a hleděl poměry dělnické zlepšiti.

P. Klofáč přijel proto 6. ledus k nám, a o 10. hod.jal se v sokolovné na důvěrné schůzi mluviti. Z těch

je všechny postavil ne svůj národní pranýř, přečsti
jejich jména a z národní opatrnosti celó to krásné
napomenutí nepřečetl. V radikální jeho řeči fráze
liberální řebtaly jako ořechy v pytli. Toť se rozumí,
te jeho věrní kůže na rakou nedetřili. Když se vy
mluvil a u p. Dra. Šaške poobědval, ukázali ma
esta ke Hlinsku p. Dr. Šašek, p. Lonfčsk, okrosní
tejemník a p. Jadrný, učitel na měšťanské škole.

Z Chocmě. Katolická Jednota v Chocni nu
cena jest opraviti, co na úkor její uveřejněno bylo
v čísle 2, Českého Východa t. r. Jak jeme se pře
svědčili, pravdou jest, že ve veřejné čítárně v radnici
vyloženy jsou listy soc, demokratické i jiné, které
sotva se hodí ze četbu nedělním návštěvníkům čítárny.
Hlavní vinu toho nese pan H. Tento pán stará se 0
vše možné, jeu ne o to, oč by se měl alarati. —
V zmíněném dopise Českého Východu obviňuje se
katol. spolek a duchovní epráva, jakoby ulčebo neči
nily ve prospěch dobré četby. Proti tomo se obrazu
jeme; nebo více sotva by mobla činiti jiná jednota
za poměrů v Chocni | pavojících. | Ponkezujeme
pouze k tomu, že jednota úaše dílem sama odebírá,
dílem vd dachovní správy dostává 14 časopisů; kniby,
j'ohž má přes 300, pilně půjčuje. Katolických kalen
dařů prostřednictvím jednoty objednáno 24 tactů,
brodur 1 Hradce i Praby rozšířeno na sta; pořá
dány přednášky veřejné i Jlenské. ©Rozvinuje tedy
Jednota uašo činnost v duchu katol, zajisté elašnon.
Že dachovní správa na záhubu ze Špatného čtení po
cházející při každé příležitosti apozorňaje, je každému,
do do kostela chodí, dobře zuámo. Též slavná
městská rada apozorněne, by z verejné čítárny od
stranila. listy mravnost 1 víra podrývající. A apolé
báme ns ni, fe nešvaru, na který obecenstvo žehrá,
dále trpěti nebade.

Z Nové Paky. KatolickávadělavacíJednota
pořádala due 1., 6. a 6. ledna t. r. divadelní před
stavení „Pouť sirotka“ od Josefa Flokáčka, Prostý a
přece takt dojemný děj vánoční tědil se zasloužené
pozornosti četně shromážděných diváků, kteří bojným
potleskem cdměňovali výkony všech brajících. Těší
nás, že přišli mnozí, kteří byli proti naší Jednotě
předpojati. Úloby dětské velmi pěkné sebráli chovanci
a chovanky zdejšího okreavího sirotčince pod dozorem
ctib. eestry Biblány, kteréž přísluší vřelý dík za na
cvičení bry a vypravení kostymů, Zpěvy doprovázel
na barmonia pan Fiditel choru Hynek Tomáš, Všem
účinkující ordečný dík <a krásné ty chvíle! Člstý
výnos rozdělen sirotkům a Jednotě.

Věelařský spolek pre polit.okres
chotěbeřský komu budek. lon o půidrahé

hodině odpoledne v „Pauském Domě“ v Chotěboři
nebůzi s tímto pořadím: 1. Zahéjení echůze a sdělení
starosty. 2. „O přibytka včel“ promlaví pokladník
spolku p. J. Halada, očítel v Oudoleni. 3. „O zužit
kování medu“ promluví starosta spolku dp. V. Havlík,
farář v Sopotech. 4. Přijímání členů. D Stanovení
příští schůze, 6. Volné návrhy.

Ze Skutečska. Kraj zdejší je známjako
obavnický. Šlo-li se po kterékoli ailnici nebo cestě
kol Skutče, Luže, Chrasti, každou chvíli bylo viděti
muže, žena i dospělejší děti s nůší na zádech, obvá
zanou plachtou, neb s nůší vezenou na *rakaří s ne
snad jen po jednom, třebas více jich najednou. Byli
to obavníci, jdoucí s prácí do továren, neb z nich
novou vi nesoucí či vezoucí. Teď také je lza viděti a
častěji než dříve, však s tváří smutnou. Práci namnoze
nedostávají. Továrny praskají. Úpadky a nové továrny
v Němscku, nové továrny v Uhrách, strojová obuv
americká naše obnvníky ubíjí. Na Skutečsko plíší se
bída, nouze, hlad. Vždyť tady chudý lid akoro samý
oburník i chalupníci při obuvnictví pomáhají.

. Oslava. Doe 8. ledna b. r, slavil ctihodný
kmet v]dp. P, František Kréch, osobní děkan ve Svin=
Čanech, em. vikář, biskupský konsistorcí rada atd.
— své 79leté narozeniny. V předvečer slavnosti
dostavili se s laropiony místní sbor hesičaký a kapeloa
a blabopřáli svému milovanému duchovnímu pastýři
ve jménu obce a farnosti. Kóž nejdobrotivější Bůh
náď toho velezasloužilého, všeobecně| oblíbeného,
deědrého otařečka zachová oa dlouhá ještě léta — tak
drabý den vysílali prosby svó ahromáždění věřící
+ kostelíčka při Nejev. oběti mše av, — tak se mod

farní! Mnogaja ljetal

Z Jilemmieka. Cír. sňatek J. O.pana hra
běte « Harrachů s J. J. prinosznou Karolinou a Ost
tingan-Oettingeno ve Vídni odbývaný byl sde dne 14.
ledna t. r. důstojným způsobem oslaren. Když bylo

pr duchovenstro toho dne ve svých farních kosto(ch za blaho osvícených noromanšelů nejev. oběť
přineslo, účastnilo se pak korporativné i slavných
služeb Božích v děkan. chrámu ev. Vavřince v Ji
lemnici, ješ o 11. hod. dop. vdp. Josef Bettlach,
městský děkan, na týš úmysl obětoval. Jaké oblibě
a lásce v městě Jilemnici J. O. panající hrabě Jan
2 Harrechů se těší, ukázalo se pří zmíněných službách
Božích: brali na nich účnst vedle patronát. i veškeré
zdejší c.k, úřednictvo,okree. a měst zastapitelstvo, jakož
i hojný počet věřících. Po službách Božích patr. ducho
venstvo složilo v hraběcím zámku do rukou vrchního
oprávce velkostatku pame A. Šourka uctivé blahopřání
vysokorodým novomanšelům prosíc, by týš je ne pří
slniném místě tlumočiti ráčil. Odpoledne byl ve
městské dvoraně za účinkování městské kapely banket
asi pro 80 hostí.

Z Vamberka. Odbor Severočeskéjednoty
ve Vamberk. uspořádal ve dnech 6. a 10. ledna
v místním divadle ochotnickém biblickou zpěvobru
„Jesličky“. Hrajícími byly dítky zdejších škol. Pro
stranné hlediště bylo po oba dny vpravdě přeplněno.
Jednotlivé výstapy, zvláště posledníživý obras při
jaty byly za velebného ticha v poslucbačstvu, jež
s hlubokými dojmy v srdci zvolna, jakoby nerado se
lončíc s úchvatnými výjevy z joviště, oduševněnými
tklivými melodiemi z nevinných hrdel dětských, od
cházelo. Značný čistý výnos věnován bade na úpravu
vánočního stromku místním chndým dítkámo příštích
vánocích. Přání obecenstva, by kašdým rokem hra
podobná byla pořádána, jednota Severočeská chce vy

Z Broumovska. (H. K. + 13.)Zažiječlo
věk ledacos, chce-li zaváděti „Oltář“. Náš „Alter“ se
sice lidu velmi líbí — ale schází kněší, kteří by byli
ekutečně horliví a podporovali záměr svého biskupa.
Právě od kněží slyším námitky: Že prý „Altar“ jest
tištěn latinkou, návledkem toho není možno bo čísti;
že katechismus v něm je zbytečný, ie melodie v něm

nestojí za nic (řekl mi jeden oavícený wolfiánský panučitel ; namítl jsem, že melodie ty jsou pečlivě vybrá
ny z nejlepších německých zpěvníků — a bned byly
lepší I), že se dle něho kněží sami neřídí (a to je
pravdal;; če zavádění nového zpěvníku jest téměř no
mošno, protože lid je jinak zvyklý, že by to stálo
taze práce atd. Dovolím si krátce odpověděti: Přes
to, že „Altar“ tištěn jest latinkou, jest přece dosti
Sitelný. Totéž mobli bychom říci i o českém „Oltáři“;
jeho latinku nemůže taktéž leckterá babička čísti.
Mělibýti tedy tištěn švabachem ? Jak nemístná je tato
námitka, ukazuje praxis. Lid u nás modlí 60 a zpívá
dle „Altaru“ a nikdo wi z něho na tisk neatěžuje.
Že katechirmas v něm je zbytečný, nelze tak hned
líci. Žeoltář zarésti nemožno, jest holou výmluvou;
ovšem, atojí to trochu práce — ale na to se horlivý
kněz nesmí oblížeti. Náš pan farář to dělá tak:
Vezme „Oltář“ a před požehnáním v neděli vysvětlí
několik vět n. př. o modlitbě, Při tom podotkne, že
v nové knížce, kterou drží v rakou, jsou překrásné
modlitby, písně atd. Po požehnání přicházejí lidé
sami u ptají se, kde možno knížku tu koupiti. Ve
škole jsem zavedl „Oltář“ zcela jednoduše. Vybral
jsem sí asi 120 dětí, a nacvičil několik písní s „Oltáře“.

tak jsem rozprodal slušný počet exemplářů. Když již
byla knížka v rukou dětí, začal jsem cvičiti modlitby
a katechismus, a přinutil tak i „nezpěváky“ zakou
piti si „Oltář“. Celá věc vykonána běbem několika
týdnů, a nejhorší obtíže jsou odstraněny. Jen trochu
poslašnosti a horlivosti; věc je možná, s odměňuje sel

Na královéhradecký trh bylodovezeno
obilí za rok 1901: 18.781 bektsl. pšenice, 9.086 hl.
dita, 26.474 hl. ječmane, 21.202 bi. oves, 320 bl.
prosa, 2.124 a půl hl. vikve, 434 hl. hráchu, 477 hl.
čočky, 6.586 a půl hl. jet. semínka, 1.079 a půl hl.
lněného semene, 631 hl. olejky, 145 a půl hl. máku,
dohromady 86.836 hl. obilí. Pak 10.015 hl. brambor,
527 hl. jahel a 540 hl. krap.

Zábavy. Přátelé myslivosti v Hradci Králové
a okolí pořádají 26. ledna 1903 „Poslední lóč" v Adal
bertina. Úbor domácí. Po programu se tančí při vo
jenské hudbě. Začátek o 7. hod. večer. Vatapné pán
3 K, rodina 4 K. — Katol, vzdělavací spolek „Práce“
v Čáslavi pořádá 26. ledna t. r. o 7, hod. večer „a
Riedin“ věneček ve prospěch podpůrného fondu.

Různé zprávy,
Elektřina ma vesmlel. V obci Třeštíně

u Mohelnice na Moravě, čítající jen asi 800 obyvatel,
zavedeno bylo elektrické osvětlení. Skoro všichni
obyvatelé dali ni zavésti elektrické avětlo do svých
bytů, ano i hospodářských stavení a utájí. Také mlá=
tičky u v některých rolníků i řezačky a mlýpy na
čistění obilí jsou zařízeny ca pobon elektrický. —
Rovněž i v Čachrově u Klatov, jenž ae spojenými
obcemi čítá kol 600 obyvatel, bude zřízeua elektrárna.
Ve mlýně č. 17, uáležejícím družstva, pořídí se vedlo
zařízení mlýnského na mletí obilí teké stroje elektra
technické, které bodou sloužiti ku převoda síly do
blízké obce Čachrova za účelem osvětlení obce a
vykonávání různých prací v hospodářství, jak shora
o obol Třeštíně řečeno. Vodní síla řeky Ostražné je
dostatečná, Pomala budou vesnice nejnovějšími vymo

Pe posiní vědy a průmyslu vynikati nad mnobá města

Z vojenské statistiiky zdravotnídoví
dáme se: ÚČeohoslovanémají nejméně onemocnělých
a nejméně umírají a také nejmenší počet elušebních
dnů promeškají. Polácijsou nejdéle nemocní, Rusfni

dodévejí nejvíce nemocných do nemocnic a nejhůř seléčí. Úhorvaté mají nejvíce nemocných a největší ú
mrtnost. Němci, Maďaři a Romani jsa uprostřed.

Islandské žemy. Mezi nejrsdělanějšísony
evěta náležejí šeny islandské. Není tam ženy, která
by neuměle čístí ; šeny jsou to, ktoré na Islandě roz
Biřojí vzdělanost a mravnost. — Již v šedém staro

věku by tamější ženy známy jako zoamenité vypravovatelky a jim jedině děkuje [eland za zachování
starých pověstí a tradic. Samostatnost žen islandských
se vysoko cení ; majíť politické práva a každá vdova
a dívka samostatná má obecní i církevní volební
právo. Veliký zájem ženy islandské jeví pro literaturu
a jiš za starých dob básnily tam rytířské pověsti.
Dnes má Island alavné básničky i romenciérky. Ze
samostatných žen nejvíce vážnosti požívají učitelky ;
tyto mívají ve obromážděních přednášky, ješ ekutečně
pozornosti zaslabnjí. Od roku 1895 vydávají dva
Ženské Časopisy.

Z Čímy. Do Hradce Král. došel dne 20. Jedna
1902 list, psaný dp. missionářem P. Adolfem Teche
pem Tov. Ježíš. v Šhang-hai v Číně dne 50. listopadu
1901, z něhož se nám edělojí tyto zprávy: „- -+
V Číně žijeme jako v nestárlé říši někde v Cařihradě.
Ženské a milci tu hospodaří, tak že nelze nijak 60
spolehnouti. Kdo ví, co bude zítra! Ta jest hotové
počasí aprilové, den jak den celý rok! Evropané na
bývají víc a více vrchu, ku vlastní však škodě žárlí
na 66be. Nejpohodlnější postavení mají Rasové jako
sousedé. Než Japonci nijak se nemají k tomu, aby

nechali Rusům volnosti dle libosti se rozkládati.
andžursko ovšem Rusovi neujde, byt byl i nacen

poměry na čas ještě se vzdalovati. Obchod víc a více
tu. zkvétá — a sice Němci horečkou pracnjí, tak že
jim Angličané astapují. Podobně i Japonci jeví ve
likou horlivost obchodní. „Že peníze avětem vládnou“
staré přísloví, které výhradně platív Shang-hai. Či
šané jsou velikými sbožňovateli penéz. — Ždečítáme
málo katechumenů, za to v jiných krajích našich
miesií máme jich na 40.000, tak de oproti všem pře
kážkám náboženským katolická církev utěšeně zkvětá.
— Pošlete mi, prosím Vás, obrázky ar. Jana Nep. a
to čím víc, tím líp, pak několik kusů obrazu Matky
dobré rady. Před 12 —15 lety jsem měl takový milý
obraz; avšsk když nás tehdy pronásledovali, shořel
nám i s kostelem. Stýská se mi po něm; jest pěknou
ozdobou v kostele i ve škole.

Já něce vím, a mepervim. (Ligs+ 16.)
(0 konfasi v táboře klerikálním) Dne 10. lednu při
nesl „Čas“ záhlavní článek, ve kterém vnucuje se
do veselé nálady. Působí prý mu ji rozpory, do kte
rých se pro realiem dostaly listy klerikální, rozuměj
poslední projevy o Masarykovi westrany p. £.Dostále
—Lutinova, Kunteho, Svétlíka a Vlčka. Přejímajíce
„Času“ hovor o rozporech oněch, jsme přesvěd
čení, že k veselosti máme příčinu větší, nešli
pisatel zmíněného článku, nebot trvají-li neshody
o učení náboženského učitele, za kterého Masaryk
dává se vyhlašovati, nenesou toho vinu posnzající,
nýbrá učení samo. Dotkl se toho v„Aléthei“ p. Vlček
těmi slovy: „Jest e podivením, že o strané a nábo
ženství Masarykově trvají stálé rozpory a že orgány
realistické v této příčině musí opravovat, vysvětlo
vat s doplňovat. Jest to příznačné pro strana samu,
a siloou stránkou její to právěnení, neboť neshody
netkví v mysli pozorovatelů, nýbrž v nejsanosti jejího
vývoje, s obledně náboženství zaviňojí mnoho pythické
výroky zakladatele, jenž zvyklý jest moohoslibně nu
povědětí, a nedopověděti“. Býti na místě „ a“, ve
svém vlastním zójma bychom o tom ani nerosmlou
vali, abychom neopatrně neukarovali, kody nám
možno dostati se na kobylku Jest tedy konfasnost
v táboře „časovském“, a ne v klerikálním. Činení
to kunfaanost, rozkládati prorockýmarakamao novém
náboženství, když nikdo normálně myulící nemůže 0
smyslu učení toho dobrati? Jest náboženstvím ma
sargkovským rozteklá bumanita, či pvakazovaní filo
sofové, či reformace, anebo důkladná míchanina z tohu
věsho? ©Není kopfuse, jedním dechem. ujišťovati
o novém náboženetví s zase jedním dechem říkati,
že snad Masaryk určité formulacepodá později*
„Čas“ ve článku tom praví: „Tedyvidul Po dvaciti
leté činnosti prof. Masaryka dochází „Aléthoia“
poznání, že prof. Maenryk jest předovším filosof.
Gratalujeme pánům z Alétheio. Za dvacet dalších let
Alétbia snad. už so také doví, čemu ten filosof
ačil“. „Čas“ určuje „Alóther“ termín příliš krátký.
Za stávajících podmínek učení Maserykova nepoznají

kni z „Alótheie“, ani kdo jiný, byt žil: věkem
ethusalemorým. Nenarodilť se povud člověk, který

by zvrátil pravda přísloví, „kde nic není, ani
emrt nebóře.“ Ovšem nevytýkámena úkor Masarykovi,
že ta vůbec žádného náboženského učení není, Messi
dá člověčenstva již učení své rozdeh!, a vedlo slunce
jeho marně snaží so rozfonkávati své lucerničky filo
sofové. Ale ve zlé vykládáme divadelní posnůkování,
že tu učení Masarykovo skutečně jest. Obrať se kam
obrať, v „Časn“ a všude jinde v projevech realistic
kých od let již provozuje se knit 8 velikými slovesy
shrouje we pozornost k Masarykovi, jako k ovobe
náboženského reformátora. |Vefojué minéní obrací
k němu svou pozornost, a kdyá jiá všechno ve chvě
jícím očekávání na jeho rtech. ulpívá, čtverák Musa
ryk vůči obecenstva řekne: „Já níco vím, a neporím“!
Ničím jiným zajisté nejsou slova Maesrykova: uvého
náboženského creda nechci dávat na pušpau našemu
kierikalismu a liboralisma“, anebo tvrzení „Časn“
„Masaryk sice nepodal posud kookretního apraktické-:
ho vodítka, jak se v jednotlivých případech zachovat
a jak in concreto náboženský problém řešit, sle snad
tuto mezera čavem vyploi“. Krásná mezera! Zavrh
nouti učení Ježíše Krista, vdscek život řídící a vy
plňající, a při tom přiznati, še ta neví ještě vodítka,
jak v jednotlivých případech se zachovat, jest brozně
vacaam, a dádná mezera. Tato viczeru můše býti
enad ve filosofické mlavě pojmem mméné důležitým,
nám však jest naprostým nedostatkem určité soustavy
pro mravní šivot, protože ony „jednotlivé případy,
pobředající praktického vodítka“ dlužno považovat
za úivotní celek. Vzdělaný a v póře zběhlý člověk
umí povědit, o čem přemýšlel a co mu na erilci leží.



Jiá před věky dovedl vyložit své učení Budha, Kon
fucins a Mahomed, ale Masaryk, div pad div, o prak
tické a konkretní vodítko s námi aděliti se neumí,
— Tedy: já něco vím, a nepovím.

Ohlasy z našeho tábora. (Původnídopis
z Prahy). List ev. Otce Lva XIII. a blas německo ži
dovského lista. Zamýšlená oslavn knězespisovatele [nno
cence Frencls. — Pražeký „Montageblatt“ zabývá se
v posledním čísle listem uv. Otce Lva XIII, kterýž
blava křesťanského uvěta zaslala J. M. kuížeti arci
biskupa olomouckému. Orgán německo židovaké atrapy
výslovně dí, že podlomena jest již dávno poslušnost
kněžetva vůči biskupům a knížatům církevním. Proto
rý jest zcela přirozeno, že biskupové obrací se přímo

k papeži v naději, že nižší kleras spíše jebo poslechne.
Ale naděje tato prý jest klamná a to zvláště v tomto
případě, ježto české kněžstvo jest v jádru svém hu
sitské, jak to patrno z tvrzení: „My Husa vice od
suzujeme jako kacíře, sle ctíme bo pro jeho vlaste
nectví a nepřátelství k Němcům“. Co by prý se asi
řeklo o německém klera, kdyby čen tímtéž způsobem
hlásal o Lotrovi: „Zavrbojeme ho jako bludaře, ale
ctíme ho jako slavného Němce a šífitele osvěty (1,"
Dle „Montageblattu“ mělo by něraecké kněžstvo býti
vlastenečtějším, jako vlasteneckým je každý měšťan
německý a rolník, a to tím více, ježto český klerus
ve svém štvaní jistě neustane přece váechno napome
nutí sv. Otce... Již tím, že Časopis onen proti listu
sv. Otce ničeho nenamítá, soudíme, že hlas Jeho Sva
tosti vykonal své poslání a proto, aby toto přece
nějak porošil, namáhá ee německo-židoveký list, aby
mezi katolické kněze obojí národnosti nesváru nasil.
Odtud to podezřívání českého kněžetva až k nejap
nému přirovnání Husa e Lutherem. Byla tobo snad
příčinou i známá věta protestantského reformatora a
„čířitelo osvěty“: „Icb freuse, wie ein Bóbm und eeafe.
wie ein Dentecher? Věru, asketa Hoe, kdyby jen na
chvíli ožil, pěkně by se za tu poklonu poděkoval,
třeba jako Čechbyl na roveň s „kollegoa“ Němcem
povýšen, což páni patrně považojí za milost ta nej
větší! Ostatně,list německo židoveké strany jest
nejméně kompetentním dle mínění našeho řešiti otázky
čistě katolické. Co by asi němečtížidé v Praze
i jinde tomu říkali, kdyby katolický list český chtěl
řešiti jejich náboženské otázky, jež jsou Často velmi
cboulostivého rázu! Ostatně, tvrdí-li dotčený
orgán o německém klera, že není dosti vlasteneckým,
měl by ei spíše povšimnonti svých rabínů, o nichž se
ani neví, odkad k nám přišli a kde tak zvané ra
bínské způsobilosti nalezli. A přece ita uznání
zkoušek jejich rakouskými úřady bylo by na
místě. Proto o hlasu „Montagsblata“ koluje v Praze
mezi českým i německým kněžetvem ten jediný hlas,
aby páni židé radějí starali se o sebe a — o tal
mad. — Dne 28. února t, r. bude tomu čtyřicet let,
co zemřel věhlasný episovatel církevní Innocenc
Frencl s pochován jest na břbitově košířském.
Ješto břbitov ten co nevidět bude zrušen docela,
ustavil se v Praze kroužek kněží literátů, který
ostatky zvěčnělého skladatele oblíbené „Postilly“ a
překladatele „Bible české“ hodlá převézti na místo
důstojnější, neboť dosavadní hrob nachází se ve
spnstlém stavu. A takových zapadlých rovů kněší
epieovatelů máme tu více. Věru, smotný to úděl ka
tolického literáta i po emrti.... —át.

Vzrůst semitského žívim ve Vídni.
Roku 1900 čítala Vídeň 1,648.395 obyvatelů, z čebož
bylo 146.136 židů oproti 112.000 r. 1890, V Leopol
dově narozeno r. 1895 dítek křesťanských 4061 a dítek
židovských 1362. Roku 1897 bylo na vídeňeké univer
eitě zapsáno 162%židů studujících, roku 1900 vzrostl
počet ten na 1570. Na technice bylo před 3 lety za
psáno 414 židovských posluchačů, letos pak 538. Na
vysokém učilišti zemědělském byli zapsáni pouze 4
židé. R. 1496 bylo na gymnasiích ve Vídni 3360 ka
tolíků studentů a židů 1810. Na reálních gymnasiích
ve Vídni bylo dokonce r. 1897 jen 92 katolických ata
dentů a 296 židů. Na školách realných ve Vídni bylo
r. 1896 křesťanských žáků 3368 a 996 židů, r. 1400
vzrostl počet židovských studentů na reálkách vídeň
ských na 1171. — K číslicím těm netřeba poznámek.

Ctitelé P. Pavla Křížkovského,
proslalého našebo skladatele, sestoupili se v komitét,
jenž by bi vzal na atarost zříditi důstojný pomník
zvěčnělému spoluzakladateli národní budby české.
Nejslavnější její representant, člen panské sněmovny,
Dr. Antonín Dvořák, který veliké zásluhy Křížkovského
nejednou veřejně uznal a ocenil, převzal ocbotně pro
tektorát podniku našeho. Tím, jakož i všeobecným
souhlasem, e jakým už nyní záměr náš ne potkává,
doufáme, že jest i zdar jeho zabezpečen. Náležíť Kříž
kovský rodem Slezsku, působením Moravě, ale vlivem
i významem svým i královatví Českému s budební
slávě jeho. Pomník má býti důstojným památky Kříž
kovakého a proto vyzýváme nejen nade společnosti a
kraby hadební, nýbrž i nejširší vlastenecké obecenstvo
české, aby nám hojnou účastí pomáhalo provésti dílo,
zvláště pro Morava i Brno významné: první to ve
řejný pomník českému výtečníku. Laskavé příspěvky
přijímá pokladník komitétu Dr. Pavel Vychodil, ři
ditel tiskárny benediktinské v Brně.

(Zasláno).

Všecky organisace i jednotlivce, kteří
dosud nezaplatili za leták, žádáme, aby
učinili tak co nejdříve, abychom nemusili je
zvlášť upomígati. — Zakoupili jsma 2.000 ex.
petic za zrušení daně pozemkovéma
zavedení daně progresnivní. Petice
budou zaslány jednotlivým výkonným sborům,
které zašlou je místním organisacím a pokud
zásoba stačíi obac. zastopitelstvům. Pořádejte
po venkově o otázce té schůze a přednášky.
— Výkonné sbory žádáme, aby oznámily nám
jména důvěrníků — kolportérů z místních

orgavisací a spola, aby podali ( zpráva, kolik
a které utvořily 6e organisaceokresní,

Z „Ústř. jednoty diécesní“ v Hradci Král.

Fr. Jukl, Dr. Fr. Reyl,
jednatel. předseda.

(Zasláno).

Žádám ctěné spolky křest. sociální, XI
volebního okresu, aby si neobtěřovaly co nej
dříve raslati podepsanémo dotazníky, jež
jím byly před vánocemi rozeslány, dílem

rozdány. Jan Černýa Černý,

t. č, předesda XI. okresa vol.

(Zasláno).

Dovoluji si npogzorniti pp. dopisovatele
„Českého Východu“, aby při zasílání zpráv
byli velice opatrní, neboť do redakce tohoto
listu přibrán jest bývalý redaktor „Obnovy“
p. A. Vobejda. Za jeho redakce „Obnovy“
dostal se rukopis jemu přímo zaslaný do
rukou nepřátelských. Ty pak užily bo k úřed
nímu jednání a nalébají, by dopisovatel byl
přísně potrestán.

V Chlumci n. C., dne 14. ledna 1902.

Václav Kysela,
katecheta.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu NovoBydžovského:
20 K darovali p. t. p. vikář Šrámek, p. prof.

Dr. Kašpar, p. farář Šrám, p. děkan Kbun, p. děkan
Krátký, p. vikar. sekretář Pospíšil, p. farář Vintera,
p. farář P. Boo. Holub, p. farář Jeřábek . . 180 K,

10 K darovali p. t. p. katech. Horacf, p. kat
Čihák, p. katech. Kysela, p. farář Honzák, p. kaplan
Jenoušek, p. far. Rameš, p. kaplan Dítě... . 70 K.

5 K darovali p. t. p. farář Dvořáček, p. farář
Novák, p. kaplan Matouš, p. kaplan Š-nejkal, p. kap.
Žofák, p. P. Holoubek, p. farář Rysner, p. adminiet.Janák..2.2.2... 40K.

4 K pan administrátorPfof ....... 4 K.
Celkem"294 K.

Z vikariátu Kutachorského:
50 K: darovali: p. t. pao farář MacháčekvMalešově.......... 0.. 0... 50K.
40 K: p. děkan Vašák v Bykáni .. . 40 K.
30 K: p. děkan Spurný v Suchdole.. . 30 K.
20 K: p. arciděkan Vorlíček, p, vikariátní se.kretářDvořák..........2.. 000 40K.
15 K: p. farář Zároba v Grantě ©... 15 K.

12 K: p. děkan Preclík, p. děkan Sedláček, p.
farář Hovorka 36 K.

10 K: p. prof. Frydrych, p. děk, Jozl, 20 K.
8 K: p. Jozef Pavel kaplan v Bykáni. . 8 K,
6 K: p. Dr. Troxa, p. far. Novák... 12 K.
5 K: p. professorMůller ........ 6 K.
4 K: p. katecheta Zozánek, p. V. Bartoš, p.

Fr. Pekárek, p. K. Volenec, p. farář Mejznar 20 K.
2 K: p. převor P. Kočárník, p. J. Král, p. J.

P:udič, p. J. Petr, p. Fr. Kratochvíl, p. farář Čen

Theoreticko-praktické rukověí

(horálu římského
ro bohoslovecké a učitelské ústavy,

proknětí; ředitelekůru, varhaníky a přátelecírk,spěvu.
Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor blsk. stadent. semináře, učitel círk. zpěvu na

bohosloveckém účelišti v Hradoi Král.

Schváleno <. k. ministeriem kulta a vyačování vý
nosem ze dne 20. října 1899 č, 26 748 jako pomocná
kniha při vyočování budbě na ústavech učitelských.

Stran 250 velké 8, — Cena výtisku brožo
vaného 8 K, vázaného v ozdobné coloplátěné vasbě

8 K © hb,pošlou © 20 hvíce.

sálu a ritnála, graduálu, pontifikálu, vesperáln a
kantorins marněv jiných příručkáchhledané, jako při
pobřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
vlsltací, (Ecce sacerdos), pro litanie ko všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou Jitanií

k nejsv. Srdel Páněaj.
Četné pochvalné kritiky z páraodborníků: řed. Neš

very, Zelinky, Jiráska, P.Albana 0. ». B. a j.

Kniha má schválení nejd Ordineriátů královéhradeckého,
budějovíckého, olomouckého.

Vihledem k mnošství motové sasby, Ulustracím
starého notopisu je cena velmí levná.

Bisk. knihtiskárna.

KRESTAN
Nejsvětější Svátosti Oltářní

posvěcený.
DestovilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed,
Ústevu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle Ill. vydání
přeložil Wejt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 —6% — Cena brošovaného výtisku 1 K
40h,řranko1 K604; v tuhévasděceloplátěnné
1 E 80h, franko 4 K; e kůži3 K60 h; franko2K90h.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknih:
viz v červencovém sešitu „Rádoe ducborního“ r. 1896.

Časopis: 89. Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Pleť: Jsme vděční ctěné blsk. knihtisk-rně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s máme knihu tuto ze lepší a
přihodnéjhh pro členy věčného Elanéné nežli onu,

nněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
Šlének k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho mí nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hodí
ae zvláště pro lid, chovaje pěkné, jasná a dojemná
poučení o N. 5. O., o měi svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním Di! 111. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožnosti k N. S. Olt.,
k av. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došla i v naších ženských klášteřích hojného rozšíření.

Blskupská knihtiskárna.

ský,p.farářPetr....... 2.. 14K.
Celkem 290 k.

bořejších 234 ,
v minniém čísle stvrzeno 1382 

Úhrnem 1966 h.
(Pokračování),

Listárna redakce.
Opravy ve farním domě až do výše 21 K smí

učiniti sám faráf s dohodnutím pa tronátního úřadu
(Borového sloh str. 465.) .

Abtsdorf. Dp. V. zaplaceno do 30. června 1902.
Humpolec. Dp. K. H. zaplaceno do 31. pros 100%,
F. H. Zaplaceno do 31. břesna 190%.
Ranná. Dp. Z. F. Obnova i Č. Ú. zaplaceny

do 31. prosince 1901.
Křivíce. Tak, jak jste nám to poslali, nelze

uveřejnit. Přejete-li si změnu, oznamte nám.
Vamberk. Jen račte zasflati. Bude nám vítáno,

svlástě z oboru národohospodářekého.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 18, ledna 1902. 1 bl.

pšenice K 14-40—16-70, žita K 11.80—12-50, jsómere,
K 900—90, ovenK 6-20—6-80,prosa K 9-60—10-00,
vikve K 12.00—12-40, hrachu K 18:00—2200, jáhel K
1800, krupK 16*00—2400, hramhorá K 200—220,
jetelového nemínka červeného K 84-00—98:00, jetelo
vého semínka (inkar.) K 100-00—1400), máku K 3100,
olejky K — — ——>, lněného semene K 1500—19:00,
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšeniů. otrab K 1150
1 kg. másla K 192200, 1 kg. sádla. vepřového K
144—160, tvarohu k 0-24—0-32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0-00, jedna bl. cibule K
5-00—4-00, jedna kopa drobné zeleniny K 100—3'00
1 kopa zelí 0*00—0*00 K, 1 pytel mrkve 2-50—3-2n

Oltář
poučná 1modlitební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PE“zasílá se "ji

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

w Praze.
Písárna a dílny: Bubna 612-VIL. Sklad: Vel. Karlova ul.

č. 40. Budova sv. Václavské záložny.

Zasílam příslošoý obnos na účet za dodanou SOORW
Nejovět Srdce Páně, která v pořádkudošlaa velicese bí.

Znamenám v dokonalé úctě oddaný
V. Králíček,

Dne 5. ledna 1901. farář « Radonicích.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisi

Biskupská. knihtiskárna,



AD

mříží, náhrobních | zahradních, vrat,

Zvláště u osorňoji P. T. pány o
vlastní výroby Dejprakuě)do zdí a růbec veškerých prací jak stave
-rební se zárukou.

V úctě veškeré

Narštívenky
všech druhů

nabízíBiskupská
knihtiskárna.

0
Klosety pro. nemocné a

-"
u v elegantním a
u provedení, a“
U zaručeně ne- a"

a" zapáchající 3 a"
" = ata8 a. .

a

" dodává———— „
ss J. Bazoni, Počátky. «

o u

Z
ZKÁZE PODLEHNE

"během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlavačkova patentní
valchavždy potrvá, neboťtvrdostí a nezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy bladkou a čistou
„zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší sněbobílé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i času do
cílí jako žádná jiná pračka aniž prací stroj. Při
tom všem jest tóž levná, v dřevěném rámu za

"sazená, stojíť 5 K. Dobírkou nebo proti obnosu
předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belcredihotřída, 5265.

0PLPDPL0PSD
OB“Pozor:"ji

: Všechny stěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý

( Dosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky
koliny dřevné, které pod různým pojmenováním
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými roklemami
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví Jidakému
jako škodlivé uznány jsou.—64
Podnik na zužitkování ovoo0e

v Hradci Králové .

, odpornčuje výtečný a vydatný

f , : ,ocet ovocný VINNÝ,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův

= rybízové,ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druby likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrpy na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka vošker. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnutí.
0D NoBio *GoBB Bio *

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

* /pro pány i dámy
k vastávajícímn období

za nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
Závod založen roku 1834.

Ů SK

JAN —
| KALIS,

hodinář a' zlatník

67 Rychnově n. K.

přísežný znalec
c k.okr. Bondo

Obrázkové
cenníky zašle.

zlatých a stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i néstěn. hodin
vkrás. provedení
doporučuje - - 

Ignáce V, N
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cepníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franku zašlou.

ZULZERI

NENEENUEENÍ

(eppepv C00
Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křesťanského, svápomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a lovně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílejí se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen

Praha=IL., Eliščinatřida1080.
Na venekobratem pošty.

dos, Krejčík v Praze
fenloženo r. 1580.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce Ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Beleré
diho třída 612— VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv.- Vác

laoské sáložny,

doporučnje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
wědnice, křiltelny, konsoly, svícny, lustry,
pultíky atd., dle slotu kostelů 4 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,

vědy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty besplatné a

Jranko. Ceny levné a příznivé plutební podmínky.
S“ Cestyk poradám konají se na vlastní náklad. K

nabizi
*v

Pranilšší JIDOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

KEHDXGPIGKIX|EPIGPIXEHIX

č Malinský křen
X

letošní sklizně.

m

=

5 kg. asi 15 kořenů K 6—
Ď " „ 20 1 » 5-20
5, „28 „, „ 450
5, „3 „4—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky „KžŽ-—
1 ku. Hincian. „K 120o

zasílá

X
f
X
f

X

neJosef Mikulecký, X
vývoz mal. křenu v Kutné Hoře. +

CPDXGPIGDIX|CPICLIXGHPIX
+



ZPXPXEXHXPKÉ RPKÉX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený +

umělecký závod X

Jos. Ateslica
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
me-kazatelen,

křížových cest, Božích brobů, soch atd, s od
bornoa dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotné a bezplatně.

Závod pro kostelní práce a výrobu rámců
+

% založenr 1991. %KPKEXPRAXPKPXÉKX

arzské kanáry,
krásných tur, hluboce jdoucí, dovoluji si ua
bídnouti v ceně od 6—12 zl. Ptáky výstavní
dle úmluvy. Pěstuji to nejlepší. Kollekce moje
vyznamenána byla i na letošní výstavě od
borné v Praze I. cenou a velkou stříbrnou
medailí od vídeňského spolku. Zasílání děje
se dobírkou. Nehodící se v osmi dnech vy
měním, Ilodnota ptáka odpovídá přesně ceně.

Prosím o úplnou důvěru.

Augustin Brychta,
strojník v Nymburce.

PXPXPXHXPX

PXEXPXAXHPXÁPX
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PRO PLESY £
1902

obrovský výběř
nejnovějších

vějířů, rukavic, punčoch, nákrčníků,
prádla, šněrovaček, škrabošek, co
tilionů, komických papírových čepic,
tombolových legračních předmětů,
šperků pro masky, lakových stře

víčků, confety coriandoly a t. d.

odporučuje I. křesťanský

BAZAR ČUPRÍ
v Hradci Králové,

) * Plradelní ulici, proti kavárně p. Flaly. )AA AEC)DBBB *od: :

Oltáře,sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučnje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fetegrafie a nákresy u velikém výběru na přéní k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! Plánya rospočtyseneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

„MD(

[VA0r8mosazwpojepujodVmpyjodsL"4

l P.T.spolkůmapořadatelůmznačnáslova!::

>

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše allně v ohni zincené a otříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se jíž avěcené ge stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocavalenými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rellkviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

SolelaltelelelelulolelalelateZ | LatelolelaleZatalatalalnleZelolml.

FPrvni t
Újkatolickýa zastlatelský závod bi

Josef Poláček A spol
továrna na oukna v Humpolci |
doporučuje veliký výběr černých a [H
modních látek pro P. T. veledůst.

duchovenstvo. k:
4 Ku přání poskytují se výhody platební. :

1 Vzorky na požádání zdarmaa franco. E

slu

oletete toželeloo žejee
lelololololololol6aWlelelelolola neplelalelolelalaleteTeTeteT*OC OKO O O O E O OOO O OOOO

Yeledůst. duchovenstva, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

nctivě oznamuji, že za tovární cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče 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 Matem a
mehavimg colnmbia 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 hr. výše. Nehodící se
břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníse vrátím.

Vůbec veškeré tojletní zboží nabízím od
3 kasů počínaje za ceny tuctové,

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a oprávně vyřizují.

Prose za dobrutivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou moji jest, poctivě ku spokuje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
klad voňavek a tolletních potřeb ve velkém ( malém

Praha 1., EWščina tř. 1 n.

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 bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.,
©
O00000060000000000G

Slavnostní, svatební

»——————————
Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(av.-Janské náměstí č. 77.)

daporočuje ctěnému obecenstvu hojně zásobuný
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
Českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínekého stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých |
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde. i

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a *
značeno.

Správky we přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřisují.
IE“ Vše za lovné ceny. "B

Staré skvosty se kupuji a vyměňuji.

Ze Jan Kryšpin,
PA (J.Syvalterůvsynovec,ná
Kste stupce)
ve

A malbuoken kostelních
p PRAHA-—-I,

č. 146 st., Malá Karlova ol. čís. 20
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelešnými rámy, sí

lěmi $ vsascním.

Vetkoré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.<fj
Založeno roku 1836.
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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.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšení cen!

NANRKNNNNRRINNNNINUNNY

Pravý Malinský křen
5 kg. 15 kořenů 6 K
5 kg. 20 kořenů 5 K
5 kg. 25 kořenů 450 K
5 kg. 30 kořenů 4 K

Kutnohorskou majoránku 1 kg. 2 K
zasilá tranko každou ataniol

A. Jakubec, Kutná Hora.
KRRRNNNNNNRNNNNNNI

řiležitostné hostiny upravuje a obstarává
kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

Václav Vacek, maajitel.
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Vyrovnání.
Se to zvláštní osud, že se v Rakouska

už ne popraé vyrovnává a smiČuje v maso
pavtě. Radikální „nátary“ povídají, že to celé
vyrovnávání Němoů a Čechů je zase jen ma
sopustaí fraškou, že to nejen vádcové Němců,
ale ami jistí vysocí pánové vlastaě nechtí a
jen po tom touží, aby mohli říci, že to zka
zili Čeokové. Já však, nedávno velice loyálně
jsa aaladěn, jsem šekl, že se prává masopust
hodí k amiřorání a vyrovnávání. Ba letošuí
krátký masopust ae k tomu hodí lépa než jiný.
Vždyt dá přísloví: Krátký masopust, mnoho
svateb. A tak, jestliže se letos panu Kčrbroví
nepodaří ten ahatek Němců s Čeeby dohro
mady svést, kdy pak se to podaří?

Avšak to byla u mne jen tak nějaká
elabá chvíle. Zapomaěl jsem, že se ta nejedná
„o sňatěk, který se má teprv ozavříti, nýbrž
© smíření dávao jit „kopulírovaných“. A myslil
bych, že by se k tomu rozhodně lépe hodil
čas postní, v kterém i tvrdý leckdy změkne,
je-li jen trochu křeetanem,

Mám ta před očíma jedno „rovnání“
rozhněvaných manželů, jak se v jisté faře
právě, tuším v postě, dálo. Byl to zajímavý
případ. Muž byl dobrákem, mírným člověkem
a zbožným katolíkem. Žena, štvaná svými pří
buznými, kterým ze živnosti stále a stále
zanášela všelijaké věci k živobytí potřebné,
ba prý i peníze, a často nejen srdcem, nýbrž
a vůbec více u své—ač nevlastní—matky,než
a muže byla. To lo ovšem trápilo. Ač dobrák,
řekl jedenkráte, že toho má dost, a poučoval
ji z písma svatého, že má člověk opustiti
otce i matku a přidržeti se manželky své,
a žena zade muže; a toho okrádání že má
také dost. Po tom výkladu bylo ještě hůře.
Novlastní matka « ostatní příbuzní štvali, až

Popa mezi srdcem muže a srdcem ženyyla ještě hlubší. A návodem Štváčů žena
rozvášněná utekla od muže nadobro. Nebude
prý beztoho jinak pokoje mezi nimi. A dobrák
mož vzdychal, ujišťoval, že se chce po křes
fansku smířit, jen aby ona opravdu to chtěla
s muže se držela. Pumětihodno jest zvláště
to, že když byli oba- před farářem, právě
muž navrh] a prosil: Pojďme k svaté zpovědi,
klekněme každý na jedna stranu zpovědnice,
jemnostpán nás krásně rozebere a aspomene,
s u oltáře při svatém přijímání se sejdeme
s odtamtud půjdeme pěkně domů a bude zase
dobře. Ale žena — ne a ne. Každý zvlášt
a rozdělit statek l A při tom zůstala. Brzy se
jí však oči otevřely. Sotva najíst se jí dali, až
přišel na to jeden nejmocnější smiřovatel čili
vyrovnávatel — emrt! Ženakn konci až prý
i o rozum připravena umřela; muž pak si za
ložil domácnost novou.

Mužem v tomto případě je katolický,
dobrácký Čech, který ví, že o Němcícha Če
ších v naší vlasti platí slova, jež při sňatku
ve chrámech našich se slavnostně říkají: Co
Bůh apojil, toho člověk nerozlučuj! Prozře
telnost Boží sloučila nás v jeden politický
celek v našem království. Ale štvaná a vášni
vá žena = strana nesmířitelných Němců —
utíká stále k nevlastní matce, která sloje
Borussie (Prusko). Že nevlastní jest, ví každé
dítě, neboť Prašáci nejsou nic jiného, než po
němčení Slované. A tam chce ta zlá žena
sanást nejdražší statek každého národa, naši
mateřskou řeč, 8 kterou by zacházoli jako
s polskou v Poznani. Propast mezi srdcem
Čechů a Němců stává se každým dnem hlubší.
Čech se chce emířiti, chce žíti s Němci svorně.
Ale výstředuíci prušáckoněmečti, z Pruska
štvaní a povzbazovaní praví již zřejmě: Každý
svlášť a vše rozdělit! Bohužel, že jiš i jistá
strana Němců, kteří se katolíky nazývají,

spolnbydlení dvou národů, Bohem v jedno vevlasti naší sloučených, nechtí, Výslovně to
pravi kniha z kruhů německých kněží prý
vyšlá, o rozdělení diocésí dle řečipíšící. Každý
zvlášť a rozdělit! A chtí tak mnoho dělit, že
vesničky německé sa sumým Hradcem a úzké

proužky Němců a Králík a Landěkrouna mají
patřiti do Litoměřic! To Čechové katolíci
ovšem nechtí, protože církev katolická slučaje
a netrhá, protože je dle evangelia jediným
stromem, nu němž jednotliví národové jsou
větvemi, z nichž každá — ať je větší nebo
menší — květ a ovoce vydává, ale 8 kmenem
a ostatními větvemi jeden celek tvoří. Trhání
však jednoho národa od druhého i církvi pe.
bezpečno jest, jelikož by He ukázala cesta ku
zřízení církví národnostních, jež však byly,
jsou a budou větvemi schnoncími, od kmene
odloučenými. Jako Čechové pak to rozdělení
katolíci proto nechtí, že by 86 církvo užilo
k vyhubení českého jazyka tam, kde se mezi
Němci ještě adržel, na což nejlépe již nyní
ukazuje jmenování Litoměřic městem němec
kým, ačkoliv tam jest čtyřtřidní škola a be
seda česká.

Proto tedy lépe se nám líbí onen muž
v našem příkladě, který navrhoval smíření na
základě čistě katolickém. „Každý na jedun
stranu zpovědnice, jemnostpán nás krásně ro
zebéře a napomene a u oltáře se sejdeme.“

Ano! To je to jediné, co by ty dvu ná
rody v Čecbách smířilo. Každá strana ať se
ne-li zpovídá, tož aspoň zpytuje svědomí,
v čem komu obližuje, co chce mít, ačkoliv to
je proti spravedlnosti dle zásad katolických
Náboženství kéž by je „krásně rozebralo“ a
oapomenulo, by se vášně nmíroily a láska do
srdcí vrátila, a u oltáře, před tváři Boha
Otce všech národů af se sejdou“ Ale kde pak
v Rakousku oltář do politiky! Ty časy jsou
již dávno pryč, za kterých bývalo přesvědče.
nim, že trůn, říše, královstvíanárod pevné
stojí, kde úcta oltáře zůstává neporušena. I tu
plativalo: Co Bůh spojil, toho člověk nerozlu
čuj! A proto bývala společnost státní jako
jedna rodina. Od té doby, co tento sňatek sa
trhá, dělá se propast mezi srdcem občanů a
vlád, mezi stranami občanů čím dále tím
hlubší. Za velikou moudrost státní se pova
žuje jakýsi nerovný, řekl bych pohanský
sňatek státu a církví. Stát pán, církev služka.
Úlohou církre jest v takových státech „věrnost
láskaa poslušnost“ k státní moci, a stát ne
chává si jen to, že on je pánem v domě. A
co z toho má stát? — Seslabení své vlastní
moci, seslabení lásky občanů k němu, potlačený
oltář a seslabený trůn. A proto také aui při
těch našich smiřovačkách nikam to nejde. Pan
Kčrber dělal sice několikráte toho jemnostpána
v našem příkladě, ale rozebírá rozvaděné jen
podle vídeňské methody. Oltář z jeho emiřo
vacích plánů jest vyloučen a proto nemají se
ti rosvadění kde gejíti. A věc jest tím horší,
že právě ta zlá žena našeho příkladu samí
oltář katolický co nejsměleji blátem pohazovati
a podrývati. A vláda se na to dívá. Kardinál

rascha podal pamětní spis o tom „Pryč od
ma“ na místě nejvyšším Nám sa

zdá, že výmlavy vlády čili excellencpána

Hartla na zákon json právě jen výmluvy. JePovšem někde v zákoně psáno, že 80 ovangolí
kům rakouským dovoluje styk nějuký s pro
testanty cizích států. Ale je tam něco, nad
čím vláda ne jedno, ale obě oči zavírá. Je to
Genehmigung des Ministere — dovolení mini
strovo. Jen s dovolením ministrovým smí ten
styk býti. Jedná-li se o nějakou katolickou
školu, ach, jakým zvětšovacím sklem hledí ee
na tou Genehmigang! Jaká to přísnost! Co
všechno vkládá se do zákona, třebas to tam
nebylo! Ale jak ge jedná o štváčaké protira
kouské pastory, tu ten Genehmigung mizí
z oší pánů ministrů. Což divu, žeza takových
okolností ta zlá Zena tím více křičí: Rozdělit!
Což divu, že tím více zanásti chce nejdražších
statků k „živobytí“ čili k životu státu potřebných
k nevlastní matce! Jen aby to nedopadlo,
jako ten konec v mém dnečním vypravování.

tolický list „Hlas pravdy“ ©pozorahodný
článek o tom, jak. myšlénka o | po
třebném vyrovnání čili amíření se Poláků
a Ruskem vzrůstá, jak tichý do nedávna Polák
pruský začíná nahlířeti, že lepší jest Rus než

dmserly se počítají levně.
Obnova vychdsí v pátek v poledne.

Ročník VIII.

Prus, jak začíná nenáviděti Prošáka a odpou
štěti Rusovi. Zmíněný list římský praví pak
dále: „Vzpamatují li se slovanští kmenové,
že patří dohromady, zatouží-lí Rusko po
osvobození Slovanů tak, jako Prušák chce
osvoboditi Němce, pak při té ohromnosti říše
ruské, běda západní části Evropy.“ Pak by
mohl do toho přijíti nějaký jiný vyrovnávatel
pod jménem: Smrt Prušákům| A na podzim,
když polské děti pro náboženství pruskou holí
byly mučeny, roské noviny psaly: Prusku
Poznaň nezůstane, a na to, aby se mu dostalo
království Českého, není ani pomýšlení.

A tak by mohlo přijíti vyrovnání pomocí
kanonů, jichž užití dopouští Bůh, když se ná
rodové nechtí vyrovnati před oltářem. A oení
nemožno, že by to smrtí zaplatila ta zlá žena,
a Slovan že by evropskou domácnost si upra
vil bez ní. "877

Dopis z Prahy.
v Prnze, dne 29. ledna.

(K politické situaci. — Návrh, jak by se advokáté
nad veškerou ostatní společnostpovaméstiu moci nad

ní ujali chtěla.

Slavná politika jako by se od uás vystě
hovala! Hlučná doby veřejných shromáždění,
táborů, resolucí a petic najednou pominuly a
slavní naši politikové se náhle skromně krčí, je
nom aby je nikdo neviděl. Od let padesátých nena
cházel se český národ ve tradnější politické si
tuaci nad dnešní! Loni v létě při návštěvě J. V.
císaře a ktále v Praze kvetlo nám tolik nadějí
do budoucnosti a naši páni politikové nechali
všechny ty naděje jednak odkvésti a jednak
uvadnouti. Takové politické bezradnosti, ne
určitosti a lenivosti v zemích českých doposud
nebylo a proto když z české strany nejdou
žádné pokrokové, osvětové a hospodářské
vzněty na denní pořádek politického života,
tau vládě ani mic jiného nezbývá, než-li aby
sama nějak státní loď ku předu vedla.

Nejideálnější a nejschovívavější optimisty,
kteří přece alespoň něco od mladočeských
politiků doufali, všechuy nejenom naděje, ale
již i trpělivost na to opustily a dnes od té
společnosti, pro niž byl její marastický vstup
do nového sněmu království Českého loni
v prosinci nanejvýš charakteristickým, neo
čekává pro pokrok a zvelebení českých vlastí
nikdo docela nic, leda že někdo ze středu té
společnosti podá pilný návrh, aby byly posla
necké diety zvýšeny a počet honorovaných
čestných úřadů rozmnožen.

V Pruze vznikly společnost tu výborně
vystihujícíveršíky:

„V oposici zvítězíme“,
tak prál kdysi ňaký mluvka.
Když však přišlo do tuhého,
neřekli jsme ani slůvkal

„Z vysoka ei zadapáme:
ať nám nesou vyrovnání 1“
Tím se těší staré děti
a tlačbubové do skonání.

Situace pro Mladočechy stává se nanejvýš
povážlivou. Jejich politisování ve Vídni i
v Praze přechází do stadia komiky, která za
činá býti pro mladočeské vůdce i osobně velice
nebezpečnou.Intelligencei lid začíná ge jejich
politické bezradnosti posmívati. Zajímavým
poučením o tom jest definice roznmu mlado
české politiky, jež zní: „Mladočeskástrana jest
jednotným nerosborným šikem společné svorné me
vědomosti o tom, co v důlešitých politických otás
kách třeba dělati.“

Nenapadá nám nijak proti někomu z mla
dočeského tábora vyatapovati. Dnes by to



bylo zbytečné, neboť nikoho lepším, než-li jest,
neuděláme a pak-li voličatvo v rozpacích za
tíná pěstě a málomoonč na pány ty naříká, tu
přední díl zodpovědnosti za pány ty spadá na
voličstvo eamotné. Jaké zástapce sl zvolilo,
takové má. Že dle dnešního stavu věci z této
eitaace tak brzy vybředne, tobo očekávati
nelze. Stoupenců „nových drah“ je jednak do
posud pracovitých málo, jednak pak jsou to
mladé generace, tak že tato nynější bezradnost
české politiky může potrvati třebas kolik let.
Změna ochublých dnes poměrů nenastane dříve,
dokud elementární silou český lid politicky
nevystoupí a přání svá určitě a vážně nevy
sloví. Nynější jeho poslanci tak více neučiní,
neboť ani tak učiniti nemohou oproti vládě,
za jejíž doby velký počet mladočeských vůdců
vysoká vyznamenání a vzácné dekorace přijel.
Proto musíme čekati na volnější generace
příští a zatím budeme zásluhoa politiky mla
dočeské žíti mrtvý a ueradostný život méně
cenného lidu dále. .

Vždyť i naše intelligence, která v sou
kromí dnešní bezradnost české politiky rozhodně
odsuzuje, skládá ruce v klín a hoví si v roz
borleném klidu bez ohledu na to, co se proti
českým zájmům na všech stranách děje a
strojí. Dnešní doba v politickém a hospodář
ském směru jest pro český národ smutnou
nejenom tím, že jeho pokrok a rozvoj do bu
doucnosti jest na všech stranách zadržován,
ale také tím, že dokonce i z nabytého a do
mněle drženého ztrácí. A při té nu pohled
klidné, an tichá řeka břehy bere, situaci vět
čina naší intelligence spravoje -se heslem:
„Osvětou k svobodě, vikdy proti proudu,
vždycky po voděl“

Takové jsou dnes našečeské poměry|
Avšak nad tím netřeba nijak hlavy věsiti.
Snad je to konečně dobře, že rozpolitisovaný
lid trochu si odpočine a sice ke snahám váž
nějším a promyšlenějším a že mysl jeho vy
spěje také k rozhledu a náhledu, jak co a kdy
může žádati a docíliti, a že utaží se v důsled
nosti, se kterou toho jednou bude vyžadovati.
Možná, že právě skomírající mladočeské hnutí
bylo jenom zdravým vykvašením našich po
měrů, kteréž lid poučí, pokud smí slibům vě
řiti a že velké politické strany ještě dobrou
politiku neznamenají. Z velké hromady bývá
více plev, . .

o

Leží to v povaze dnešní doby, že kde
kdo každý běduje a stýská na zlé časy. Aby
bylo snad dnes na světě hůře, než Ji před tím
někdy bývalo, to není pravda. Naopak! Dnes
jest živobytí daleko lebčí, alespoň u nás, než-li
zde bývalo před padesáti lety. Avšak pramen
nářků a žalob na zló časy spočívá v tom, že
se dnes rozmohla nad časy minulé větší po
žívačnost, útratnost, pohodlí milovnost; každý
se chce vyrovnati druhómu, 8 nímž se ve pře
pychu a ažívání pohodlí předhání u na takové
živobytí přece každý nemá, aby totiž málo
dělal, málo uměl a měl se při tom výborně. Příči
Doustesků a nářků na zlé časy jest nepoměr mezi
výdělkem a spotřebou; pak-li spotřeba spra

FEUILLETON.

Griegůvpoetický obrázek.
(Čís. 6. Allegro scherzando). 

Napsal Josef Váňa.

»A tof již Boha krásný dar,
če myšlénkám dal vznět u žár“

Henryk Ibsen,

„Matičko, slyšíš, matičko, Andělka tě volál“
nCo chceš, děvečko má zlatá ?“
„Matičko, kdo to zpívá? Tak sladce, tak

měkce! — Slyšíš to?“
„Neslyším, dušičko má, ničeho. To suad

jen se ti zdá.“
„Matičko, pojď sem ke muě, gední si

sem vedle mne na postýlku a povídej mi po
hádku. Víš tu o té víle, co měla vlasy jako
záře sluneční a oko blaboké jako jezero. —
Pamatuješ I“

„Pamatuji, kočičko. — A jak pak jsi se
vyspala? Už ti je lépe, už tě tak nebolí v pr
elčkách ?“

„Lépe, matičko. Vidíš, už jsem veselá.
A spalo se mi tak hozounky a když jsem
spala, zdálo se mi o té víle, o níž ty umíš
tak krásně vyprávěti. Přišla ke mně a dívala
80 na mne těma svýma hlubokýma očima, až
se mi točila hlava. A já se jí nebála docela
nic. A ty její vlasy avítily tak krásně, tak
hezounky, víš matičko, jako když slunce zapadá
a paprsky jeho. padají v korany stromů na
naší zahrádce, — Ach, to mi bylo tak krásně,
matičko, ale přece jen mi bylo zase teskno.
Ta víla měla takový smutek v očích, jako by
ji tam dřímal pláč“

vuje se podle výdělka, jest ihned po zlých

Ale co překvapuje jest, že ci na zlé časy
naříkají také advokáti. Toto faktum jest na
nejvýš zajímavé a vážné, tak že žádá, aby se
o něm drobet uvažovalo, dokud advokátské
nářky na zlé časy nebudou celou ostatní spo
lečnost notiti, aby se o blahobyt advokátů ze
svých mozolů a strádání postarala. Začíná se
totiž v tom směru pracovati a tomu se musí
v zárodku učiniti přítrž,

Od roku 1860 byli to především advo
káti, kteří se nejenom zákonodárství ale celého
veřejného života u nás zmocnili. Co svobod,
jež se ukázaly býti na konec porobami, co
pokroků, jež se osvědčily býti zpátečnictvím,
advokáti za těch čtyřicet let vymyslili a
ostatní společnosti rozmanitým spůsobem vnu
tili, o tom by se dal napsati jako cihla tlustý
satyrický román. A konec konců všeho toho
je, že advokáti, kteří ve přední řadě po celá
deeitileti celý náš veřejný život komandovali,
začínají nyní najednou sami nejvíce ua zlé
časy uaříkati, ačkoli při tom dlouholetém ko
mandu vždycky především na sebe pamatovali
tak, že konečně stav soudcovský a ministerstvo
spravedlnosti byly nuceny novým soudním
řádem pojímání svobody živnosti některých
advokátů, mezi nimiž jsou vvšem také mužové
nojotihodnější A nejslušnější, do jisté míry
upraviti a regulovati.

To se však mnohým advokátům docela
nic nelíbí a jejich tochy skoro básnickým
vzletem jdou tak vysoko, že se chtějí nad
celou ostatní společnost, nad zákon a vůbec
nad všechen řád povýšiti a potom jako zvláštní
papojící a rozhodující kaston celou společnost
i proti její přání říditi a spravovati. A první
uávrh k takovému zprivilogování a povýšení
advokátů nade všechnu ostatní společnost vyšel,
neračte se smáti, ze řad vůdců české etrany
lidové. Slovatný její předák, pražský advokát
p. dr. Ed. Kóruer, vpustiv náhle široké socialní
a lidumilné náhledy a zásady strany této, pro
mlouvá zcela vážně ve „Právnických Rozhlo
dech“ o žádoucí reformě advokacie a o potřebě
stanovení zásadního a systematického programu
reformy této.

Předně žádá: „Advokacie budiž prohlášena
sa úřad veřejný, u jehoš vykonávání advokát po
šťvá ochrany, kterou trestní sákon poskytuje ve
řejným úředníkům“.

Proti tomu se dnes ohradí každý rozamný
člověk, aby 8e ze svobodné, privilegované živ
nosti stal najednou neposuzovatelný úřad. Něco
podobného žádati má dnes stejné právo kuždý
Jiný živnostník. Pokud na nás jest, tedy by
chom cestou zákonodárnou k dosažení práva
provozování živnosti advokátské předepsali
vedle obvyklé praxe advokátní ještě desítiletou
praxi sondní a předložení křestního listu. To
by zatím postačilo k jejítnu zvelebení.

Dále žádá: „Zákonné předpisy o díscipli
nární právomorí soudů nad advokály se zrušují.
Pro obsah svých ústních přednesení pří hlavních
přelíčeních a ústních jednáních před soudy nemůše
advokát býti trestně stáhán“.

Takovéto opatření znamenalo by dovrcho

„To 8e ti jen zdálo, miláčku. Víly nikdy
nepláčou. Ty jen smutně zpívají a při tom
zpěvu houpají se na vlnách a naslonchají, jak
ozvěna zpěvů jejich letl do dálky, odráží se
od skal a břehůa zaniká v lesích- beze
stopy... *

+0, matičko,já snad ten zpěv slyšela| —
Byl tak tklivý, tak dojemný, že uni naň za
pomenonti nemobu. — Ó, prosím tě, povídej mi
něco o těch vílách, já to tak ráda od tebe
slyším“

„Á nebadeš mi už etonat, broučka můj?“
„Nebudu, matičko, jen povídej'“
Matka uaklonila se k dítěti, odhrnula

záplavu vlásků s čelíčka, zadívala ce v hluboké,
horečné oči a na oprahlé, korálové, z hluboka
oddychující rty vtiskla sladký polibek.

„Tak poslouchej, dceruško má, matička
už vypravuje|“

„Za tichých měsíčuích nocí, kdy lesy za
dýchají se parami a obepředou se mlhou jako
stříbrným závojem a kdy hladina hlubokých
jezer se utiší a oklidní, vycházejí víly ze
svých křišťálových paláců. Jsou to krásky ne
popsatelné. Pleť mají fak bílou a průsvitnou
jako jasná měsíční noc a šat jejich jest prů
bledný jako broušený křišťál. A v měkkých
záhybech těch vzdušných šatů třpytí se
smaragdy, amethysty, hrají opály a perly,

jako když náhle padne sluneční záře v ojíněný
šat. A v boušti spuštěných vlasů hoří jim
rabíny a diamanty a oči, ty jejich oči, ty jsou
jako když se zadíváš 'v hlubokou studnu za
dne nejčistšího. Rozvlní se najednou klidná
bladiou vodní, jako by do mí vítr zalehaul a
víly vynořují spanilé své hlavy z hlubin. Prad
kým rozmachem údů setřesou se šatů tříšť
vodních krůpějí, rozhlédnou se v Šíř i dál a
už nprou hluboké své zraky v zádumčivou
klenbu nebes. A pohledem tím padne jim

Jení právní anarchie, nebof není nic absurdnějšíhu myalitelno, jako když se právníkvy
mknouti chce nad zákon pro všecku jinou
společnost před soudem platný.

Dále žádá: „Advokáj má právo iniciatie
ního sakročení u soudu mebo veřejného úřadu,
shledal-lí, de na wjmu číkoliv o nějakém případě
byl sákom porušen, byť by i osobou ve svémprávu
skrácenou smocnémnebyl,a můše vevěcechtrest
níchveřejnéšaloděvyhrasenýchnastoupilinamísto
veřejného šalobce a v ostatmích na místo soubromé
strany se všemi právy jejich, kdyby titostíhání
Bami se neujali“.

To by znamenalo honění celé ostatní spo
lečnosti do nekonečných soudů a sporů. To
by znamenalo omezování osobní svobody a ob
čanských práv, o jakém dnes ani žádný anar
chista nesní. To by člověk, když by advokát
nedovolil, oikoma ani nic odpastit nesměl!
Vždyť nikdo nemocný není nucen lékaře si vo
lati, ale advokát by proti jeho vůli směl ua
mé útraty někoho stíhati pro něco, o čem ani
nevím, na čem mněnezáleží a co já stíhati nechci,

Dále žádá: „Advokát sa svoje úřadování
odpovídá toliko advokátní komoře,jejímě jest členem
a její disciplinární radě“.

Kdyby tedy advokát v úřadování svém
pochybil“ spůsobem, který dnes patří před
řádný soud, stál by příště jako nedotkoatelný
nad celou společností.

Dále žádá: „Odměna sa úkony advokátské
budiá stanovena tarifem do mejmošnějších podrob
ností spracovaným, který platí jak v poměru advo
káta ke straně, tak pro soudní určení útrat proti
odpůrci. Účet s takovými sasbamí jest titulem
ezekučním“.

Tak dle toho by advokát za služby, jichž
jsem sám nežádal a jichž jsem si nepřál, směl
podati mně účet a když bych ho nechtěl pla
titi, znamenal by účet ten ihned — exekuci.
Něco podobuého ve XX, století se více zajisté
jako vážný návrh právníka neobjeví.

Dále žádá: „Budiš stálmí správou učiněno
opatření, aby advokátům, kteří v mové orgamisaci
saopatření nenajdou, jakoš i př dorostu
bylo sabrzpečeno převsetí ve sl státní v při
měřeném postavení“.

Ku provozování advokacie není nikdo
oucen a stát není zaopatřovacím ústavem pro
přebytečný dorost žádného stavu, proto kdyby
o něco podobného žádali advokáti, stejným ano
větším právem mobli by o to žádati nedíme
lékaři, ale všichni řemeslníci a živnostníci.

Dále žádá: „Stavu advokátskémubudiš účin
něji neš dosud sabespečenaa přikácána spolučin
nosť na právotvorné funkcí státu tím, že komory
budou nejen oprávněny, ale i povinny o zá
konných předlohách, ať vládních, ať iniciativ
ních, pokud dotýkají se soukromého a trest
ního materialního i formálního práva, neméně
i práva týkajícího se ochrany kteréhokoliv
stavu hospodářského, konečně i veřejného
práva, svoje dobrá zdání podávati a že členové
komor jakožto zástopci stavn advokátského
povolávání budou do sborů poradních, anket
1expertispři zemskýchspráváchi tom kterém
ressortu správy státní zřízených, pokud se
týče odbývaných“.———————ll
v ňadro neukojitelná touba po čemsi dálném,
cizím, nedostižitelném, že se jim až v těle
chladná krev rozbonří a srdce v ňadrech za
chvěje. A tím jako by náhle vyčarovány ozvou
se ihned z rozbouřených „ňader“ melodie a
zpěvy:..."

„A tichne vítr, tichne vír vln, tichne šam
rákosí, zamlkne čelest lesů a vše poslouchá,
vše oddává se kouzla neznámých akkordů, vše
vpíjí se sladkými těmi zvaky. I sám měsíc ja
koby se divil a jako by s rozšklebenými rty
harmonickéty ohlasy vpíjel...

„Ach matičko, to musí býti krásné. Kéž
bych ai tak mohla 8 těmi vilami zazpívati 1“

„Miláčku, byla bys nešťastna. Běda amr
telníko, jenž se-k nim opováží přiblížiti se.
V závratných hloubkách na dně emaragdových
tůní odpyká svoji smělost. Smrt, bídná smrt
čeká jej tam v blabinách. Obleknou ho v ze
lenavý šat, uloží v křišťálovou rakev, přivalí
naň obrovský balvan a ubožák je na věky
ztracen. Nad jeho rovem houpají se pak jen
vážnélekníny a zelenavéřasy ..... .

A matka všecko toto vyprávěla chnuravíci
dcerušce svojí tak úohvatně, jako by někde
daleko v zastřeném dómě ozývaly se varhany
a hlas její zněl ke konci tak jemně, jako když
zapadne v lonštiny lesní ozvěna, tišil se víc a
více až smlknul docela ....

A amdlená, chorobná víčka Andělčina za
vírala 80 víc a více, až se zavřela docela. A na
tvářinkách usídlil se klid a v záhybech korá
lových rtíků nstlal si takový záblesk úsměva,
jako by stále a stále sem opravda zalétal ča
rovnýzpěvvil....

Večerní šero snášelo se v kraj, zapadlo
okny v nádhernou komnatu, rozprostřelo se

po polé její šířce a avízlo v řasnatých záhyh draperií, vlsících nad lůžkem tiše oddy



Když tedy voličetvo dnes advokáty jako
knodidáty do sborů zákonodárných, v nichž 80

jich dle zkušeností jenom nepatrné Po koplatně osvědčilo, zamítá a nevolí, chtěli by
pánové zmocniti se vlivů na zákonodárství
touto cestou a mlaviti do všeho, čemu ani
vůbeo nerozumějí.

Kdo vypsání těchto překvapujícíchnávrhů
na zvelebení postavení advokátů a na povýšení
jejich nad zákon, wimo sond a nad ostatní
celou společnost sledoval, každý se jim za
směje juko zbožnému přání, jež tak dost dnes
ohonlostivé postavení advokátů jenom ještě
více zoesnadní. Avšak poněvadž, kdyby se
bned předem takovéto snahy a pokusy jisté
sorganisované a chytré společnosti krátce a
erozamitelně nevdbyly, mohly by +e opakovati
dotod, až by se přece třebas jenom část z nich
uskatečnila, proto na ně upozorňujeme a di
víme se, jak mohl takovýto, době i poměrům
naprosto se vymykající návrh vyjíti ze řad
joristů a stoupenců strany — —lidové .

Právo přičiviti k něma tyto své věcné a
slušné poznámky máme.TP

Obrana.
Vrácený obrázek. „Osvěta“máradost,

že vídeňský professor Dr. Erhard nazývá pro
testantskou reformaci „velikým a plodným olr
kevním zjevem“, kdežto prý „Obnova“ stále
dokazuje, že reformace byla obrovským ne
štěstím pro Evropu a zvláště český národ.
Výrok Erbardův poslala nám „Osvěta“ za
rámeček. Známe dobře vývoj církevních dějin,
proto nikdy jsme v Obnově netvrdili, že by
rotestantská reformace neměla také svou do

brou stránku pro církev katolickou. Každé zlo
na světě přispívá k něčemu dobrému. Samo
volná reformace Lutrova přicutila váhavé kato
lické kraby ku pronikavé dávno želané očistě
v ofrkvi. Epochalnísněm tridentský a všecky
jeho požebnané opravné prostředky byly hlavně
samozvanými reformatory vynuceny. Mimo to
reformaci protestantskou pokládali jsme vždy
za uutný lékařský řez, jimž otrávené látky
vyměsily se z těla církevního a svedeny byly
do společnosti zvláštní. Dosud jsou cirkve
protestantské svodem a útočištěm všech živlů
nepokojných, kteří v církvi katolické nenašli
volnosti ku svým výstřednostem. Rušné heslo
„Pryč od Říma“a jeho hlasatelé s celou tou
svou wolfovskou mravní kvalifikací jsou nám
tobo dobrým důvodem. Kořist protestantismu
i za nynější doby jest pochybné kvality.

Jakkoliv nepopíráme a nikdy jsme nepo
pírali, že reformace protestantská přinesla též
některé ovoce dobré, — vždyť věříme v Pro
zřetelnost, která dovede každou zlobu lidskou
obrátiti v dobro, — přece nikdy jsme nepo
važovali a nebudeme považovati tuto „refore
maci“ samu za dobro. Vždyť přece víme, co
2
chující Andělky. A matka stále seděla nad ní
tak skloněna, jako by ještě vypravovala ..

Najednou záblesk avětla kmitl komnatou.
Měsíční paprsek prodral se záclonou a rozložil
se na perském koberci, prostřeném na tvrdých
parketéch. Zahrály ztemněné barvy živěji,
splynuly v mohotný akkord tónů a rýnovaly
se v bizarní tvary.

Matka udiveně pozdvihla oči, jako by se
bylu probrala z hlubokého sna. A zaslechla
najednou dušeně praskající oheň v kamnech a
pravidelný oddych chorobných prsou, vpadající
určitým tempem v temně tikající hodiny.

„Neumře mil“ vyjelo jí najednou z úst
a jakási divoká radost zatřásla jí celým nitrem.

A paprsek měsíční zdvihnu) se s koberce,
prodral se v zastřené lůžko, zahrál v plavých
vláscích dítěte a rozložil se v úbělových po
daškách za blavou. A matka viděla nyní zcela
jasně tvářičky avé drahé Andělky zčervenalé.

Slza jako křišťál zatřásla se jí v oku,
slza nadějné radosti a přec jen ješté slza za
barvená hořkými obavami. A slza ta rostla a
rostla až svou vlastní tihou zapadla v plavé
vlásky dítěte. A za slzou sklonila se matka,
pahnula se jako duch a vtisklu v ty bledé
vlásky polibek tak jemný, jako když vánek
zavadí o třesoncí ge list.

„Miláčku můjl“ vydechla přitom, jako
když pěna rozplyne Be na vodách ...

.
—— Daší mou zmítá vždy tento obrázok, když

žasednu u večer k pianua začnu hráti šestý
oetický obrázek velikého norského skladatele,
dvarda Griega. A jak mi duší kmitá, tak

snažil jsem se jej zachytiti a jak jsem jej za
chytil, tak jej podávám.M

Luther sám o svém díle říkával. Jiš r. 1626,
tedy za několik let po svém vystoupení, cha
rakterisoval tento „muž Boží“ svou reformaci:
„Evangelíci jsou sedmkrát horší, nežli byli
dříve! Nebo když jsme je naučili evangeliu:
kradou, lhou, podvádějí, žerou, chlastají a tropí
veliké nepravosti! Jednoho ďábla jsme vymetli,
sedm jiných za něj do nás vjelo, jak vidno
nyní na knížatech, pánech, šlechticích, měšťa
nech, sedlácích, kteří nyní tak se chovají,
Boha a jeho brozeb nedbajíce. Proto: Ať
do toho hrom a blesk udeří a srazí všecko na
hromadu“ (Evers V,56). Když autor sám takto
své dílo posuzoval, nemůžeme míti lepší o něm
mínění, protože přece považujeme Lutra za
důkladnějšího znalce reformace nežli p. Šádka
aneb p. Hajna. Toble by se hodilo redakci
„Osvěty“ za rámeček!

Revoluce Luthrova nebyla sama o sobě
spůsobilon k nápravě a k očistě mravů, an
£ pemravných činů nezrodí ee nikdy mravní
stav čistoty, proto bylo uutno „reformací“ roz
poutané vášně lidské ukrotiti přísnými zákony
světských vrchností. Latherovu spousta od
stranila teprv světská knížata, která mečem a
trpným právem přiváděla rozvášněné stoupence
evangelia ku pořádku. Že mačidla a hranice
hrály v protestantských státech teprv po
„plodné“ reformaci Lutherové velikou úlohu,
dočítáme se ve všech městských archivech.
Takovým požehnáním byla reformace pro
Evropu.

V Čechách nesplodil protestantismas nic
jibého nežli větší zmatky náboženské (viz Win
trovy děje) a nepřivedl českou samostatnost
nikam dále než na Bílou Horu (viz Denise).
Považujeli p. Hajn tuto hrobařskou práci pro
testantské reformace za velikou zásluhu o český
národ, pak ovšem bude míti reformaci „28
veliký a plodný církevní zjev“ a neupustí od
svého spojenectví s evangelíky, jimž bude vždy
straniti na úkor katolíků, dokad se trochu
důkladněji neohlédne po církevních dějinách.
Námi spad věnovaný obrázek bude začátkem
lepších názorů.T

Politický přehled,
C. k. soc. demokracie. Zrašeníerárnict

mýt bylo již dvakráte ve sněmovně odblasováno. Do
sud však vláda sákon nepředložile k sankci a tak
erární mýta trvají dále a jejich výnos zařaděn jest
také do rozpočtu na rok 1902. Proti tomuto jednání
vlády obradil se poslanec Scbraffel (křest. Boc.) a
navrhl v rozpočtovém výboru, aby vybírání mýt po
voleno bylo již Jen na půl roku. Avšsk ministr fi
nancí Běbm-Bawerk prohlásil, že ihned odstonpí,
bade-li návrh Schraffolův přijat. A tu světe žauni!
Sociální demokrat Pernorstorfer hned vxal do zaječích,
aby nemucil hlasem svým rozhodovati a nepopudil c.
k. ministra proti sobě. Při tomto hlasování z mlado
čes, poslanců ve schůzí rozpočtového výboru scházeli:
Herold, Karz, Fořt, Stránský a Rataj, přítomen byl
jen Kramář. Také „zástapci“ lidal Vskutku podívaná
pro bohy: sociální demokracie a c. k. vláda — snou
benot!

Rozpočtový výbor posl. sněmovny skončil
rokování o rozpočtu ministerstva spravedlnosti a
28. ledna přikročil k choulostivému jednání 0 roz
počtu ministerstva vyučování, Dle zpráv němec.
listů nepůsobí již položky ve příčině české tech
niky v Brně a slovanských středních škol v Opavě,
Těšíně a Celji žádné obavy; za to však všichni
něm. poslanci staví se rozhodně proti položce:
Úhrada příprav pro založení české university na
Moravě. Němečtí poslanci z Moravy prohlásili, že
česká universita nesmí býti ani v Brné ani v Olo
mouci, poněvadž prý jsou to města německá, a
jejl zřízení v jiném městě moravském smí se státi
jen za souhlasu Němců. Vláda prý už vyjednávala
s důvěrníky morav. něm. poslanců, avšak marně.
S napjetím očekává se tedy, jak ministr Dr. Har
tel vysloví se v rozpočtovém výboru o české
universitě na Moravě,

Následník trůnu, arcivévoda František Fer
dinand, jenž nedávno byl jmenován generálem
ruské jízdy, odebéře se 6. února do Petrohradu,
by carovi poděkoval za vyznamenání to a spolu
se mu představil v nové hodnosti své.

Ve výroční den lednového povstání polského
roku 1863 byly ve Lvově velké demonstrace po
uliční proti koneulatu ruskému a pruskému.
Vojsko musilo demonstranty rozehnati. Jak Ivov
ské tak krakovské listy kledou polské mládeži na
srdce, aby upusila od dalších nerozvážných skutků.

Maďaři už pomalu slovácké poslance z uher
ského sněmu říšského vyhazují. Celá téměř sně
movna hlasovala pro vydání posl. Valáška, jenž
je stihán pro domnělé protiuherské výroky.

Obchodníci varšavětí uzavřeli pevné styky
s pražskou a plzeňskou obchodní komorou. Na

200 průmyslových firem z Čech prohlásilo ochotu
dovážeti tovary do ruského Polska.

Dle úředního věstníku vypovězeno bylo
z kraje opolského v Pruském Slezsku od 1. října
1899 do 1. října 1901 pruskými úřady 3457 rak.
poddaných. Za příčinu udává se po většině nábo
ženství nebo jszyk vypovězených.

Snaha Prušáků, by co nejvíce půdv v Po
znaňsku a západních Prusích přešlo z rukou pol
ských do německých, je marna. Naopak Poláci
získali na Němcích od roku 1897—1900 2.906
stetků ve výměře 30.537 ha. Němečtí řemeslníci
a střední stav vůbec vlivem Poláků mizí.

280.000 polských dělníků, kteří každého roky
odcházeli do Němec za prací, bude nyní dle
schválení | carova zaměstnáváno vládou doma
v ruském Polsku a pak na státních a carských
dolech a továrnách.

Ve francouzské sněmovně jednalo se o pod.
poře katol. misiím francouzským ohledné škol jejich
v Asii, Přes odpor některých poslanců ujal se
řeholí zahraniční ministr a podpora schválena.

V Srbsku učiněna prý vojenská opatření
následkem vzmáhající se agitace, aby princ Kara
dorděvič ujal se vlády na místo slabého krále Ale
xandra.

Dle zprávy »Daily Newse utrpělo anglické
vojsko od září do listopadu m. r. 12 porážek,
které Kitchener zamičel. Následkem popravy
vůdců boerských Lottera a Scheepersa přidali se
další, dosud loyální kolonisté v Kapské osadě
k Boerům, jejichž vyhlídky jsou nyní tak příznivé,
že pomýšlejí na zavedení společné správy pro ce
lou jižní Afriku. Anglické úřady dosud o tom
mlčí, že prý búrský gen. Delarey o vánocích zajal
anglického generála Caringtona s celým štábem.
Dle časopisu »Nederlande byl oddil anglického
plukovníka Donopa v záp. Transvaale překvapen
gen. Delareyem a potřen. Boerové dobyli dvou
děl a 11 zásobních vozů. Za to však do zajetí
anglického dostal se zradou boerský general
Viljoen.

V Kolumbii trvají bojs dále, Nedávno byli
liberálové od konservativců po prudkém boji u
Lacraru poraženi.

Parlament a jeho hospodářská čin
mosťÉ. Poslanecká sněmovna rakoaské říšaké rady má
se v krátkém čase zase sejíti. Co může obyvatelstvo
od ní očekávati? Hlasování poslanecké eněmovny v zá
ležitosti barsovního obchodu terminového ukázalo, že
sjednocení všech národních a politických stran napoli
hospodářském není nemožno, podaří-li ve jen, takovou
vševbecně důležitou a všem společnou hospodářskou

sování přivésti; hlasování parlamentu v otázce blan=
koterminového obchodu ukázalo, že poznání, že nepo
píratelně kritický stav našeho zemědělství naléhavě
potřebuje státní pomoci, v naší sněmovně poslanecké
čím dále tím více půdy nabývá. Nicméně nelze země
dělcům hleděti do budoucna bezstarostně, neboť jest
bohužel velice pochybno, jak dlonho nedávno Be ob
jevivší jednota zástupců zájmů zemědělských na říšské
radě potrvá. Otázky nejvyššího významu pro země
dělství, od jejichž rozřešení další bytí či nebytí z0
mědělského povolání záviní, naléhavě vyžadují projed
nání. Skutečná reforma plodinových burs, která votem
poslanecké eněmovny jest vlastně teprve jen načata,
pak alo vyrovnání s Uhrami, stanovení nového celního
tarifa, uzavření nových obchodních smluv a mnohé
jiné hospodářské otázky velice potřebují obětavé, sku
tečné práce rakouského parlamentu. Bylo by proto
velmi litovati, kdyby společný cíl zemědělský pro spory
národnostní a politické měl ne-li vůbec ohrožen —
tož aspoň opět býti pošinat do vzdálené budoucnosti,
což by se stalo, kdyby další rozhodování o osudech
zemědělství s rukou zástupců lidových docela mělo
býti vyrváno a tak výhradně rakám vlády svěfeno.
My zemědělci jsme zajisté mezi těmi posledními,kteří
by ochranu svých zájmů mobli avěřiti kterékoli ra
konské vládě v milost její či nemilost. Odpor, který
nynější vláda kladla agrárním požadavkům ve příčině
zákazu blankoterminového obchoda obilím a výrobky
mlynářekými, jo nejvýmlavnějším svědectvím, jak ne
bezpečno bylo by všo očekávati od iniciativy vládní
a jí důvěřovati. Smutné zkušenosti, které rakouské
zemědělství učinilo ve svém chova vepřového bravu,
stáleohrožovaném volnýmobehodem dobytčím s Ubrami,
zaplaceny byly zemědělstvím mnoha miliony koran.
Obětování zemědělských zájmů ve prospěch zahraniční

politiky a průmyslu, jak se to stalo n. př. neblahoulausulí při cle z vína Italii, neb £. zv. pobraničními
výhodami, jsž byly povoleny Srbsku s jakož je to
etále dokazováno naší veškerou dosavadní celní, ob
chodní, veterinerní a tarifní politikou velicedrasticky,
— věe to musí býti nám pobídkou, abychom byli
opatrní. Vše to volá k nám, že je konečně na čase,
abychom ochrana svých hospodářekých zájmů vzali
ve své vlastní race a tak si vyplační avých opráv=
něných požadavků vymobli a vynatili. K toma je nám
však především tfeba práce schopného parlamentu.
Neboť co prospěje nám většina zástapců mejících po
rozumění pro zájmy zemědělské, když čas je mrhán
způsobem často neomluvitelným? Tím nechceme říci,
že by mělo a mělo býti úkolem parlamentu snad jen
to, aby po školácka jednal o předlobách dle předpisu
a vůle vlády, o předlohách podmíněných t. zv. otát
ními nutpostmi. Naopak — povinnostíparlamentu
jest, aby především dbal po b lidu, aby samo
statně ujal se iniciativy. ©Každý poslanec ať
náleží kterékoli národnosti a straně, který proti tomu
břeší, béře těžkou zodpovědnost na svá bedra. Žesjed
nocení všech národů rakouských a součinnost všech
politických stran ve věcech a otázkách hospodářských
je nejen žádoucí, ale i možno, to dokasaje činnost
„Ústředního obora na ochranu zemědělských a lesnic
kých zájmů při obnově obchodních smlav“, kterýžto
ubor vznikl ze svobodné iniciativy rakouského země



dělství, s jehož věvné činnost nebyla dosud ještě nikdy
se kterékoli strany národnostními neb politickými vlivy
rušena, poněvadě se jich nikdy nedotýkale; ve sboru
tom vědy se jevila s joví snaha spojenými silami pra
covati ku podpoře semědělských požadavků a zájmů.
Co mošným je v této prosté hoapodářské korporací,
to přece musí v boapodářském ohledu býti
možno i v rakouském parlamentě. Hospodářská dohoda
a smír jsou mošny, dádoncí, nutny. Jane dalecí toho,
abychom nechtěli uznati, že parlament má i jivé po
vinnosti. Ale vše v pravý časí My zemědělci máme
úcta před kašdým přesvědčením, žádáme však, aby
nyní, kdy vši bez rozdílu jsme hospodářsky vášně
obroženi, především oprávněné požadavky rakouského
zemědělatví byly hájeny a vymáhány a spojujeme se
jedině v télo snaze. Především musí býti rozřešení
otázky hospodářeké, neboť to je příkazem nutnosti,
až se to stane, pak ať různé strany politické nase
dále si pracnjí ve svých tendencích. Zdravé hnntí
agrární jim v tom zajisté nebude a nesmí překášeti.
Dnes však muuí býti pracováno v obora
hospodářském; toma zájmy jednotlivýchnárod
ností napřekážejí, neboť jest přece samozřejmo, že tím
nikterak nejsou dotčeny neb snižorány. To je náš

pevný požadavek, kradení zemědělskými interessentyvšech národů na jich poslance, požadavek, který pos.
lanci těmi nesmí býti oslyšen. Každý zemědělskými
hlaey zvolený poslanec, který požadavku toho dbáti
nebude, ztrácí nárok na čestné jméno zástupce lidu
zemědělského. Jen na základě ozdravění hospodářských
poměrů a záchraně zemědělství lze doufati v možnosť
takové gituace politické, která konečně bude připouštěti
spravedlivé a trvalé, od lidu k lidu jdoucí dorozu
mění se národů rakonských.

Z činnosti katol. spolků.
„Vzdělavnacípedpůrný spolek křest.

sec. pomí a dívek“ v Hradu Králové koná
v neděli 2, února členskou schůzí, s přednáškou Jebo
Biskupské Milosti o „ženské otázce“ o 2. Lod. odp.
Členky dostavte se všechny| Agitajte pro bojnou
účast! Před i po schůzi přijímají se členské přís
rěvky a možno přihlásiti se za členkol

Z Choemě. V neděli 36. ledna o 8. h. odp.
konala naše katolická Jednota veřejnou schůzi lida
v boatinci p. Václ. Kaplana. Vidp. předseda Jan
Cvrk, děkan, zahájil echůzi. ©Hned po zebájení
strhla se bonřel VY hojném počtu přítomní národní
i nenárodní socialisti chtěli míti předsedu ze svého
krabu. Manevr se jim však nezdařil. Slova ae ujal
pan Josef Urbun, předsedu Všeodborového edražení
křesťanského dělnictva pro král. české z Kostelce
n. 0. V řeči svá slovy přesvědčivými vylíčil, proč děl
pictvo smýšlení křesťanského nuceno se snsostatně
organisovati. Zvláště zajímavým epůsobem ukázal
p. řečník na bezcharakternost aocialní demokracie,
která světu blásá, že náboženství jest každého jed
notlivce věcí soukromou, a zatím ve svém vrgáně
„Záři“ volák sondrubům: „buď budes katolíkem
nebo sociál. demokratem“, — K slova přihlásil ae
též sociálně demokr. agitátor Celler z Vys.Mýta.
Sotva začal mluvit, již lítali klerikálové sem a tam!
Strhla se pak vřava taková, že předseda byl nu
cen schůzi ukončit.

Lidový upolek křesť-secialní pre
Týniště m. Ori. a okolí pořádádne 3. února
v 6 hod. večer měsíční členskou srbůzi, při níž pro
mlaví o „Práci ve světle víry“ vp. Řezníček, katecheta
z Vamberka. Vstap členům a jimi uvedeným hostům
volný.

Zprávy místnía z kraje.
. | Za zvěčnělým panem továrníkem
Smlcem. Ačkoliv marcislol postava oblíbeného a

všeobecně váženého továraíka p. K. Šulce, spolamaji
tele zdejší atrojíroy, chýlila se poslední 3 Icta po
vážlivým spůsobem, přece telegrafická zvěst o jeho
skono v Praze, kdež s rodinca návštěvou dlel, pře
kvapila věeobecvé a vzbudila ve všech krozích vřelou
účast. Pan tovarník Šulc svým bumanním vystapováním
náležel do řady průmyslatků, kterých si musí i ue
přítel moderolho výrobního nystému vážiti, Zesnulý
nedával nikdy pocitovati svon povýšenost nad dělníkeo,
jek to mívají ve zvyku mnozí mnohem méně vzdělaní
a méně zámožní zaměstnávatelé, Pohřeb zesnulého
v pondělí odpoledne konaný byl nejlepším důkazem
všeobecných sympatií. Pohřební průvod zabájila obrov
ská řaje dělnictva a za rakví abíraji ne příslošníci
všech vrstev a všech stavů, takže již dloubá léta
Hradec takového pohřbn neviděl. Po vykonaných ob
řadech v kathedrále ubíral so průvod až do Kuklen,
kamž dospěl teprv za eoumraku. Zádušní bohoslužby
konány byly váterý dopoledne sa hojné účasti přátel
zesnulého. Budiž zecauléma země lehká!

Zábava. Spolek číšníků pro Hradec Králové
a okolí pořádá dne 5. února v 8. hod. večer v Adual
bertinu věneček. Vatupné libovolné. Lomácí úbor.

Valnáhromada jednoty katolických
tovaryšů. Valnou schůzi dne 26. ledoa zahojil
vdp. předseda Dr. Reyl přiměřenou úvahou o vzniko
a úkola katolických nocialních jednot, které jsou vý
mlovným protestem proti stávajícím zlařádům upolo
čenským. Dokud potrvá nynější porucha společnosti,
dotad bude stále socislních jednot přibývati, poatopem
ovšem cbápavosti a bystrozraku jednotlivců přiměře

ným. Ale | kdyš náprava poměrů na základě kře=
stanských sásad bade provedena, přece ještě spolky
naše vzdělavací nepozbadou oprávněnosti ku svéma
trvání, protože stálé urědomování a poočorání lidu
bade nejlepší ochranou před pohromou, která nás
v naší dřívější netečnosti překvapils. Po zahájení
schůse podána byla sprára jednatelská, 2 níž uvádíme
některé údaje. Veřejných přednášek bylo pořádáno 6,
pro členy pouze kašdý pondělek po celé simní období,
Na zdařilém socislním karen re dnech svatováclavských
měla jednota značnou sáslabu.Čilý atyk s přísněvými
epolky udržován četnými deputacemi kn pořádaným
schůzím a slavnostem. Zábavný odbor počoval o slná
nou zábavu nejenom ve středu jednoty, nýbrž rozši
foval činnost svou i os mnohé bratrské apolky. Pod
pory v nemoci 4 K týdně dostale se každéma člona,
jenž na podporu právo měl, rovněž přicestovalým
Členům poskytoate podpora s usnadnéno bledání práce
zvláštním bezplatným saopatřovacím ústerem, jeji
nezištně epravoje p. Polák starší. Nových členů čiu
ných přijato bylo letos 14., přispívajících 27. Příjem
obuášel 699 K, vydání bylo 725 K, schodek 26 K
jest kryt růsnými pohledávkami jednoty. Stavební
i podpůrný fond vykazají přírůstek, © Po zprávě
kn'hosní zabájena debata o doplnění knihovny nověj
Šími spisy. Při volbách byli zvolení do výboru pp.
Jenšovský, Andriik, Jakubec, Jakubský, Chrastina,
Polák starší, Polák mladší, Červený, Dvořáček, Sva
ták, Soudil a Sejček. Výbor se ustavil takto: starším
zvolen p. Jeušovaký, jednatelem p. Polák ml., správ
cem bursy práce p. Polák st., knihovníky pp. Jakabec
a Sejček, bospodáře.. p. Dvořáček, správcem gerde
roby p. Červený, fond přicestovalých přidán p. Ja
kubskémo. Při volných návrzích jednalo se o směně
stanov, aby spolek stal se i neřemeslníkům přístap
ným, ale návrh odkázán dalším úvahám. Rovněž úřad
místopředsedy zůstal neobsazen, protože nenašel so
žádný vhodný a ochotný kandidát, V novém správním
roce přejeme snahám jednoty upřímné „Zdai Bůb l“

„Poslední léč“ našichNimrodůbyla opětně
vzácným důkesem svorného u pospolitého ducha,
jímž jsou přátelé myslivosti v kraji našem prodchnuti.
Až ze vzdálených končin dostali we ctitelé aportu
loveckého ku „poslední léči“, jiš hradecký odbor
soudrubům evým vybraným a vytříbeným vkusem
připravil. Dnes není o tom aporu, že „poslední léč“
jest v Hradci Králové i v celém hradeckém okolí
nejelegantnějším. representačním podnikem. Zvláště
letos jsme pozorovali až úzkostlivý výběr zvuných
osobností. Program „léše“ byl poutavým a připravil
nám zvláště „Snem lovcovým“, komponovaným naším
p. lesmistrem Strachoton, překvapující illusi o sku
tečném zátiší hlabokého lesního hvozdu. Veliký vděk
obecenstva získalo si koncertní tercetto pí. Jančové,
al. Pětiokó a p. Kvasničky přednesem partie „Ča
rostřelce“. Zájem budilo lesní oktetto, řízené p. Ma
cákem. Jen lesní rohy nezdály se býti avyklými na
lesní ozon a proto časem distonovaly. Pan kapelník
Riepl připravii nám přednesenými skladbami, svláště
velikou fantasif z Dalibora umělecký požitek. Po
vyčerpaném zábavném programu uchýlili se staří
lovci po zdařilé poslední lečí ku stolnímu rozhovoru,
kdežto mládeš při vířivém tanečka zajímavějším
spůsobem bleděla přečkati sněživou noc v útulné
dvoraně „Adalbertina“. Současně e léčí pořádány
byly v Hradci Králové ještě 3 větě( zábavy, ale
přes nářky na špatné časy a na vysoké daně
bylo v „Adalbertina“ k amačkání a dosti návětěrníků
později přišlých odpykalo své zmeškání stáním v koutě.
Ale vydršeli to apříjdou příště dříve, neboť „poslední
léč“ byla sotva aa letos poslední.

Dar chudýma. Paní Mario Scholzová daro
vala za příčinou úmrtí chotě svého p. Karla Shulze,
továrolka, 100 K ve prospěch chudých v Hradci Král.

Na praha šivota rozloučil5e5asvětemžák
VI. třídy realné školy Josef Krupař po krátké cho
robě zánětem slepého střeva. Výkrop zesnulého etu
denta konal se v úterý ráno, neboť zarmoucený otec
odvážel si tělesnou schránka syna svého domů do
Vys. Mýta. Výkropu súčastnil se celý professorský
sbor a žaotvo realky. Církevní obřady vykonal vpd.
professor náboženství Tondl a smuteční skladby zapěl
studentský pěvecký sbor. Zesnulý student byl tiché a
milé povahy. R. i. p.

Dobytěí trik. Na zdejší trh dne 27. ledna
6. r. přivedeno 320 koňů, 246 krav, 76 volů, 44
býků, 8 telat a 1 koza. Příští dobytčí trb bude dne
25. února t. r. — Močálovité tržiště pod městem bylo
důkladným mrazem pondělním příhodně upravano bez
velikého vydání. Proto tentokráte nikdo si na bláto
nopnaříkal.Taková úprava ovšem jest provisorní pouze,
proto měly zůstati trhy tak dlouho na náměstí, do
kad by vse bylo řádně neupravilo tršlště u nových
jatek, Ta úzkostlivost zdravotníků ohledně nebes
nečí, lidskému zdraví = odpadků živočišných povatá
vajícího, zalnalo by snadno několik košťatL Kdo na
trby nechodí, tomu ovšem nenapadne, že v rozmočené
půdě tržiště trpí lidaké zdraví ještě více nešli bnilo
bou odpadků,

Škedlivá almušna. Ženovčasnáalmužna
někdy škodí, dokazuje potulný život matky Matonl
kové a její dětí. Často potkáte na ulici otrhaného
chlapce as 1iletého, jenž po celý den žebře, rou do
tíroru žebrotou i večer procházející ae obecenstvo po
ulicích a náměstích obtěžuje. Jest to Václav Matoulek,
oyn mančelů Anny a Josefa Matoulka, nádeníka z okr.
novoměstekébo, nyní bytem ne Brně. Mpobokráte byl
už pro to sdejší městskou policijí na strážnici při
veden, kdež udával, že jej posílají rodiče do Hradce
na debrotu, a še musí aš 70 kr. denně ové matce
odevadati, a přinese-lí méně, še je bit. I matka jeho
chodí ještě « menším chlapcem po domech žebrati tak
dotíravé, še při otevření dveří strčí své dítě do bytu,

by almaddu vynatile, při čemš bylsamnokokráte
licejně přistišema. Mime to I její as 10 roku .

po domechžebrá. Ješto takovédobráaí u.
rodiny jest zvykem a řemeslem, bylo -by záhodno tuto

rodinu kvůlitomo Bopodporovati, by -dítky nesrybal kpotulnému divuta. Jmemovanýchlapse, nery rá
70 kr. důnně, bojí se domu jíti a hledí
v udejším městě buď ve sklepě neb nepůdě, aneb.do
cela i v sáchodě. Mladý tulák beze všeho vychování.
roste jenom prodonucovací pracovnu s na obtíš
ločnostildaké. P l

Velký požár zachvátil dne 28: ledna koše

lašskou továrnu ranu Nejedlého v Kuklenách «.Hradce Kaálové. Úbeňohlásil se po 5, hodině ranní
radou záplavou. Dílny i se zásobami mničeny « větší:
části, obytné pak stavení částečně, Škoda jest pojiště
ním na 749.000 K kryta Příčina ohně neznáma. Při
záchranných pracích stortelně byl zraněn hasič- pan
Souček ze Svobodných Dvorů.

Ztráta. V úterý,dne 28. t. m. meziSb.
hodinou odpolední ztratil se krátký vleací: řetízek od
hodinek poblíž továrny firmy a A. J. Mejedlý v Ia
klenách, Řetísek ocstéval z černé stašky so slatými
konci a monogramem, Přívěsek byl zlatý, zeleně ermal
lovaný čtyřlístek. Nálozci, který fetízek v redakob
t. 1. odevsdá, kyne nálešítá odměna,

Ve prospěch sirotků a všev poststalých
po zbynalých hornících na dole „Jopiter“ sebráno na
podnět jeduatele mezi členstvem a příznivci tělocviéno
basičaké Jednoty v Kuklenách 5-24 K, k čemuž přis
pěli pp. Ant. Hoza, obchodník 2 K, Pravda Váci., ři
ditel, 74 h, Fochs stad. 50 K, Čípe, Mádlo, Šperk,
Bičíště Jan, Havrda, Hule, Gótz K., Ludrík Jar., fo
márek Alols a Jakoubek Karel po 20b.

Kravka rozvedla snoubence. Vjisté
obci u Hradce Král. připravil už tatíček nevěstě desři
6000 K do nového hospodářství. Snoubenci byli téš
p. páterem oblášení a ku svatbě věsoko připraveno.
Ale najednou vložila se do toho kravička, Milástračka
chtěla býti také na svatbě, jaké i nevěsta 0i přála.
Než ženichovi se takový svatebčan nelíbil a — prodal
bo. Kravka loučíc se s domovem zabučela a nevěsta
e lítosti a zlosti se šenichem nadobro ze roaeála.

Bolnické schůze konsla so 26. lednat.
r. v Kyšperka. Přítomno bylo ke 300. přísluěníků
selského stava z okolí Kyšperka,by vyslechlipoučnou
přednášku osvědčeného pracovníka a řečníka dp. Fr.
Jakla, kaplana z Hradce Král. Jasně a pro kašdého
pochopitelně probral do. řečník minický program
strany křesť, sociální. Nebylo jednoho, jenš by totéž
v daši si nebyl přál, co tu bylo proneseno. Hlavní
body, které se nejvíce vryly do myslí přítomných json
asi tyto: Ochranná cla, přímé dodávání potřeb pro
vojsko; mimo jiné mnohé pravil dp. řečník, že mají-li
býti barsy skutečným regulátorem cen obilí, pak
musí míti vliv na ně i ti, kteří se skutečně zabývají
zemědělstvím a ne pouze takoví, kteří nerozesnají ani
draby obijí. Po příkladu rolnictva moravského za
Šamalíkem sdruženého bude i rolnictro n nás pode
pisovati petici sa zrušení daně pozemkové. Zcela na
místě bylo, žo dp. řečník upozornil na poměr katol.
rolnictva ke etranám jiným, zejména ke etraně časké
agrární, jakoš i že varoval před volarkou 8oc. demo
kracie, která věští rolníkovi budoucnost teprve tenkrát,
až nebude mít nic. Další práci: Zdař Bůh!

Letní hos ská škola v Opočně
zahájí letošní Btipr běh vyučovací 3. dubna
t. r. S ústavem spojen jo vsorně u účelně zařívený
internát, kde ubytované cbovanky jsou pod stálým
dozorem odborné něitelky. Ústav bude letos doplněn
též malým školním bospodářetvím, spojeným a cho
vem dojnic, vepřů a drůbeže. Za opatření v internátě
platí se měsíčně28 K, školného pak za 5 měsíců 20 K.
Přihlášky mohou se ústně neb písemně kdykoliv
učiniti. Hlavní záznam koná ss 2. a 9. března t. r.
Bližší edělí řiditeletví hospodářské školy v Opočně
na et, dr. Na požádání zašlou se prospekty adarma
a franko.

Z Heřle. Dne *. února t. r. dávati se bude
ve zdejším chrámu Páně Gtihlasá měe Palostrinova
„Assumpta est Maria" ktorá zpívána byla při loň
ském sjesda ceciliánekém v Řezně.

Z Kutné Hery. Hladinu veřejnéhošivota
nerozvlňují nyní ani sociální demokraté ani nevděční
panstva národní dělníci, ale stav mezi všeminejsubo
ženější v našom okolí, „stav hostinských a výčepníků.
Veřejná schůze lidu s celým apparátem k dělání ta
kových effektních schůzí má pomociumetalé nouzi
jejich a ošebračení samýšlenou dávkou = piva vo
prospěch zvýšení ačitelekých platů. Ačkoliv pámí ve
fejně protestují, poslance zaklínají, aby pravice své
neodvášili se vytáhnonti k odhlasování tohoto sabi
jáckého návrhu, přece v duchu se toho nemohou ani
dočkati. A proč? Protože dobře vědí, še píti se ne
přestene a že bade aspoň příčina k přirášco nové a
tím i k novým výdělkům. Odstůňou to jenom komsa
menti. Snad si na čo a na ty „kantory“ salátoří, ale
latit budou stejně dráte. A co také píti? V Kutné
oře, když si atadánka sv.-Vojtěšeká vzpomene, vody

k pití není, v Čáslavi vůbec žádné nemají a v Kolíně
tam za mnoho také nestojí. Celé to roshotčení, ajezdy
atd, nejsou neš chytrým manévrem, aby obecenstvo
se neleklo, až při krejcarové přirážce na litru piva
hostinští budou šádati krejcary dva. Naši p. poslanci
také to pochopili a moc ne při echůzi nenamáhali,
Vědí proč.

Z Čáslavska. Uvedenánámi afferaobsaso
ní místa na měšťanské škole v Čáslavi,ji jeme
v tomto listu oavětlili dopisem = pára učitelského,
přece jak se zdá, epravedlivé bude rosluštěne. V za
sedání místní školní rady na místo prrépostaven byl
katolický kandidát p.V. T. po dlouhé debatě, vedené
ce strany ovangelické, Neš jak so nám sděluje, pání

ze atrany této eš mojí přichystanýnový protaat. Shledali zase vady formální a to, še volba později,
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mů semaké školní rada nařídila ©še ROmívbo nam
folého člena nebyl náhradník. Jeco zvědaví,
mdaž zemská školní rada dá ještě něco na tute sú
myelnou tabačka.

Relník a paška. Doe+. lednakonáabyl
u příležitosti otevření nové apravené knížení restaa
race ples továrních úředníků kafšecích, k němoš sjelo
ee četné úředníctro jak dvorské, tek lesnické. Nepří
tomnosti tohoto posledního, jak se zdá, využitkovati
chtěli někteří rolníci = blíských Potěh, aby vi ne bra
nicích počíhali na nějakého toho panského zajíčka.
Ale zklamali se. Třebas lesníci byli na zábavě, bděli

hajní, kteří rosmábajícím se tu potláchním byli velicesnepokojení a proto pilně konali blídky. Jedna ta
ková blídke, skládající se ze sedmi bajných, při ob
cházení a stráší branic vrasila na selskon výpravu,
A ta došlo k pravému boji. S obojí etrany po slov
ných potyčkáchpadaly rány, s nichž dvěma sasašen
byl mladý aoleký synek Havelka z Fotéh a smrtelně
sraněn. Ještě téže moci dopraven do okresní nemocnice
čáslavské, kdež sale v hrozných bolestech zemřel. Jeho
soudrahové se rosatekli. Tři hajní, na nějš padlo po
destení, de přívodili smrt mladého tohoto muže, byli
zatčení a dopraveni k okr. soudu y lavi, kde za
bájeno jest široké vyšetřování. Celá událosť ta uka
suje, jak hrozným jost démonem ona nešťastná vášeň,
jež zmocnile se některých naších rolníků. Všichni
účastnící oné výpravy patří ku třídě velmi zámožných
sedláků, pravých to zemamů našebo venkova. Nechtějíce
předbíbati úřednímu vyšetřování, apokojujeme se kon
statováním pouhého fakta, slibajíce, že po ukončení
úředního jednání objasnímo to šířeji.

Čestíma. Známý přítelíčeksdejšího zaslou
žilého duchovního aprávce opět nabrousil ai póro, aby
rýpl do toho, který těm několika sdejším vlkám jako
beránek kalí vodu. V posledrím čísle Podvysockých
Listů spáchal dopis od nás o stávce ačitelekého sboru
ve službě varhanické. Víme dobře, odkud vítr věje,
ale kdo vítr seje, jenom aby bouři neklidil, Kdo e'
u občanstva, na němž přeceučitelstvu záleží, lépe
poslouží, jest otáska. Jedná se patrně p. „Citovi“,
jek se pod avoje cvičení slohoré podepsal,o kalnou
voda, ve které by rád galovil,ale stane se časem,
že, jako v té písni „místo raka chytil žábn učitelův
mládenec“.

Z Podvysocka. Zvláštnímpřekvapenímpoc
těni byli někteří vynikající rolníci zdejší. Zavedeno
bylo e nimi vyšetřování, že konali sbírky ve prospěch
nešťastného rolníka Kabů. — Akce nového cukrovaru
jde pravidelným chodem ku předu. Podivným jest, že
dávají páni rozhladovati, že není akce tato nijak na
mířena protizdejšímu šídovekému cukrovara Tellerovu,
Proč? Neníto ponechávání si otevření zadních dvířek ?
Nač to tajemnastkářství? — V některých obcích našich

anuje ještě hrozná pohodlnost, Bylo vydáno provo
Jání, aby přihlášely so škody živelní k vůli odepsání
daní. Přemnozí v čele obcí stojící provolání si ani
nevšimli a nyní láteři, když Ihůta prošla, že soneední
obec dostane a oni nic. Kdo nechce úřad na sebe
vnesený zastávatí ku prospěchu obecnému, tea ať bo
raději eloží. Bylo by potřebí trochu košťat do mnohých
našich obcí.

Stavba mového chráma v Náchodě.
Spolka pro vystavění nového farního chrámu Páně av.
Vavřince v Náchodě r době od 8. do 27. ledna 1902
odvedli: 100 K: šlechetný knče, jené nechce býti jme
nován, 74 K: sbírka kostelní v neděli Devítník, 62 K:
sbírka kostelní na Jména Ješíš, 59 K: sbírka kostelní
na |. neděli po Zjevení Páně, 60 K: p. Raim. Běsel,
měšťan v Náchodě, 30 K: nejmenovaná paní z Ná
choda, po z0 K: slavný aboť professoraký na jabilejní
realce v Náchodě, vdp. P. Frant. A. Pecka. b. vikář
a děkan v Náchodě, slč. Josefina Šafářova, hospodyně
v Náchodě, 18 K 40 h: pí. Terezie Hejzlarová v Ná
chodě z pozůstalosti po + pí. Aaně Stolinové; 14 K:
8l. obec v Malém Poříčí, 12 K: nejmenovaný dobro
dinec, 10 K: nejmenované paní A. D., po 6 K: p.J.
Kulhánek, rolofk v Jizbici a p. Fr. Kylar, rolník na
Kramolně, 6 K: p. Ant. Tichý, měšťan v Náchodě,

p 4 K: váp. P. Štěpán Dvořák, děkan v Skatči, dp.. A. Kollert, katecheta v Náchodě a p. Roman Plo
dek, ačitel měšť. školy v Náchodě, po 2 K; p. Ant.
Balcar, tkadlec v Bělovar, pí. Anna Bucká v Náchodě,

E Hynek Eadt, městský tajemník v Náchodě, p. Aug.anuš, knibař v Náchodě, pí. Aana Hoffmanova v Ná

chodé, F Aug. Ryšavý v Bražci a pí Josefa Smrčková v Lipím, 1 K £0 h: pí. Viléma Eflerová ve St.
Městě a 1 K 10 bh: + Jos. otandera, dělník v Náchodě.
Dnem 27. ledna 190: dosáhnal fond stavební výše
50.024 K 06 h. Veškorým člechetným dárcům a příz
nivcům projevují ae nejvřelejší díky se snažrou pros
bou ka ctěné veřejnosti sa další dobrotivé příspěvky,
ješ se přijímují na děkanském úřadě v Náchodě aneb
zasýlati mohou též na spolek výše jmenovaný poštou.

Sjezd roleletva svoláváokres.hosp.apolek
chotěbořský do Chotěbořs ke dni 18. února. V 9 hod.
dopoledne bude resoluční úrada všech delegátů,
v 10 hod. plná schůze v Panském domě. O českém
lnářetví promluví p. prof. Dokoapil z Chrudimi,
o zemském pojišťování p. učitel Neudoerfl a o nuce
ných rolnických dražstvech p. farář Vlček. Rolníci,
dokašte svojí uvědomělost a zájem o vlastní potřeby,
e dostavte se v počtu nejhojnějším! Hosp. epolky,
besídky a dražstra vyšlete ke sjezdu avoje delegáty|

Z Horního Jelení. Vědělijamojiknaginů,
Ze na dopis náš v „Obnově“ nebudou neši osvěláši:
ticha. A také se stalo. Jiš je tady olečna „Osvěta“.

však nemohli ze správy naší ničeho vyvememt
a nadávánímby ačínilinebo P
ku svyku jistých nečistých zvířátek; a jako tato,

mají-li volnost, rosrýpají kde jaké smetisko, také ogirýpají, kde mohon. sby pen pisatel do „Osvěty

Lida“ papesl pouhou pravdu, pak by ovšem správata vypadala trochu jinak, za to by ale nebyla tak —

zpjímavon. Jak ví p. pisatel, co se v kostele káše?i snad chodí na kázání, když něco takového čaje?
Že se nám odpadlík dr. Smetana méně samlonrá neš
vám, tomu te nedivte. Ten Smetana nobyl ud proto
snamenítým mofem, še z církve vystoupili. My nao
pak víme, že jednal za svého šivota ne právě charak

terně. Sám ae vo svých zápiaoloh přiznal, še žádných
pracných stadií v oboru dogmatikya církevníhistorie
nedělal. Když se tedy tak znamenitě a (ak „hluboce“

na stav kněšský připravoval: nedívíme se, že ve své
poeehnony a mělkosti počal pochybovati o Božstvíežíše Kriste jíš v semináři, A v těchto pochybách

se nechal vysvětítí (charakterně?) na eluba Kristova.
Učinil tak dle avých slov, aby v fáda křišovnickém
měl „dobré, pohodlné a bezetarostné živobytí“ Od
pusťte tedy, že si bereme za vzor spíše Karla IV. a

Arnošta z Pardubic, než nějakého licoměrníke apo:krytce. Pak nám vyčítá p. pisatel p. Vonkovu ko
medii. Byl team p. dopisovatel také? Aby naši čtenáři
věděli, z čeho si takový pán, který také umí psát do
novin, posměch tropí a čema říká komedie, masím uvé
sti, se p. Vonka, obchodník zde, vyovičil školní dítky,
ješ na sv. Tři Krále sehrály hru „Pastýři u Botlema“.
A to nazývají tací páni komedií. A teď ještě jak to
bylo s tím plesem „Katol. soc. Jednoty.“ ;Byl tam p.
dopisovatel také, když tvrdí, žep. páter nabádal účast
oky plesu k tupci? Byl-li tam, tedy lže — nebyl-li
tam, pak lže zase s tím rozdílem, že drabou lež koupil
od Ibáře. Kdo si již vstapné do taneční sábavy za
platí, toho není přirozeně potřebí pobízeti, aby za avé
peníze trochu zábavy ožil; to by mobl věděti kašdý,
kdo má aspoň trochu soudnosti. My proti „Osvětě“
prohlašujeme, že jsme se při zábaré velmi dobře ba
vili a že nebylo třeba nikoho k tanci nutiti. Ostatní
výpady „Osvěty“ pomíjíme mičením, donfajíce, že

Babí napadené samy se obhájí. Tolik zatím. Zdař! .

Z Třebcehevie. „Praskla pumana derekci,
to vám byla rána“ ... . Tímto popěvkem dul by ee
nejlépe karakterisorati ruch, jež spůsoben byl uve
řejněním volební správy z našeho města v minulém
člele „Obnovy“. Po městě našem koluje více exempi.
„Obnovy“, jež byla mimořáduým spůsobem vHradci
zakoupena. Je-li pravdivé přísloví, Ze stojaté vody
hnijí, tož na naší společnosti jest to velice dobře po
sorovati a proto vzhůra k činnosti, pryč s lhostejností
pryč e polovičatostí, aneb maskovanou činností. Skntky
a Dic jiného nežli skutky ať mluví! Kdo pěstuje to
leranci (anáčalivost) za cena, která ztráty nevyváží
ziskem, ten byť se domníval, že takticky mondře sobě
počíná, škodí nejen sám sobě v očích kočíčích svých
přátel, ale svým jednáním i celé věci. - Pieate
lovi minulé zprávy vytýká se, proč prý do věnce spo
jených „pokrokářfskýchstran také nevpletl židy, proč?
Proto, poněvadž není příčin domnívati se, že by pra
vověrná (orthodoxní) iaraeliteká rodina Kreitnerova
tvořila článek v pokrokářském řetěze. Pak-li ale dot
čení občané vědí, že židé volili opáčně, nuž a P. Bohem,
rozmnožte svůj sokolsko-nocialně demokraticko-libe
rálněučitelskohelvetskýřetěziožidy| —Před volbou
bylo veřejně vykřikováno s holedbáno, že úž letos ne
půjde obecní zastupiteletvo o Hromnicích dle dávného
zvybu = voskovicemi (bromničkami) na starodávný
obřad, že prý se to škrtne s denního pořádku — a
zatím zůstalo to pouhým zbožným — vlastně bezbož
ným přáním. Socialní demokraté také ironicky říkali,
ža letos půjdou do kostela a jak si budou vyšlapovat;
zs „svíčka“ prý to stojí, ano i ten baldachýn o Božím
Těle prý ponesou, zadarmo ale nikoliv. Potrefení pá
nové všemožným způsobem pátrají, kdo to psal v mi
nalé „Obnově“ — zcela zbytečně!
8

Různé zprávy.
O farmách v Americe. Čím dálenazá

pad, tím chodší jeou ©farmy americké. Jsou to
ponejvíce budovy nízké, ze dřeva, uprostřed polností
umístěné. Vše jest obehnáno drátěným plotem. Do
bytek jest stále venku, stáje žádné nejsou postaveny,
koně se pasou venka a mají zvonec, tak že v Čas
potřeby rychle se najdou. I v zimějest dobytek venku,
a když přijdou eněhové vánice, mnobý pěkný kus za
byne. Pouse drůbež jest ve zvláštním dvorko u farmy.
Mimo obydlí zs dřeva jsou tu ještě sýpka, uvtodola,
větrný motor na čerpání vody a vodní nádržka. Hospo
dářské atroje často leží v pestré směsi venku před
farmon, jen málo kde jest pro ně ochranná kolna.
Skorem u každé farmy jest celá hromada rozláma
ného hospodářského nářadí, poněvadž farmář nemá
na správky kdy. Dobytek ne krmí zelenou kukuřicí a
vojtěškou, která zde vydrší i 14 let. Pole se orají
dost nedbale a mělko. Plevele jest zde až dost. Sláma
se na poli většinoa spaluje. Hnojiva není, poněvadě
dobytek jest po celý rok venku, vyjmouc několik dojnic.
Jak vidno, není hospodaření farmářů na západě zrovna
příliš vzorné. Nářky farmářů jsou podobny nářkům
našich rolníků.

Nevěrec a jeho deera. Urpatnýmnepří
telem křesťanství byl nevěrec Diderot, jenž, pokud ae
týká popírání Boha, vyrovnal se anáméma filosofu
Voltairovi. Jednoho dne navštívil ho přítel jeho. Bez
ohlášení vstoupil do pokoje. A co viděl? Nevěrec Di
derot opakoval se svou dceruškou katechismna. Pln
údivu, kdyš se dívka vzdálile, tázal se Diderota, jak
to možno, že ve svých spisech a řečích írá Boba
— doma alo náboženství vyučuje svéaltě Diderot
odpověděl: Mohu své dceři dáti lepšího sákladu k
vychování, abych z ní udělal, čím jednou býti má —
svědemiton a dobrou matkou? Stává lepší mravonky
než je v katol. náboženství, která by poskytovala
mocnější pohnutky ? — Tekjednají i naši mnozí vlas
tanci, kteří veřejně náboženstvím pobrdají, zatím
věsk své dcery vo skrytosti posílají do klášterů a to
ještě německých na vychování namlouvajíce světu,
že dceruška odešla ku přátelům na zkušenou.

Japonský prime jakodělník.ZNov.Yorkuse osnamuje, že Člencísařské rodiny japonské, princ
Yošto Yamanito, pracuje několik dní s obyčejnými
dělníky v továrně ne železnice v Pensylvánii. D>
práce poslal ho tam sám mikado (císař jap.) a chce
mu po návrato avěřiti řiditelství veřejných prací.
Později bude princ také navštěvovatí kars pro inže
nýry.

L česká společná výprava do sovor.
Afriky. Firma Čeněk Šulc a Spol. v Praze otevřela
rvní českou cestovní kancelář, a chce systematic.

ým pěstěním s olečných I jednotlivých jísd do Ruskaa zemí balkánských, Norvéžskaa Švédska, Francie a
Aoglie, Italie « Apanělska jakoži do zemí zámořských

— Egyptu, Palestiny, Indie, zaponsko a j. prakticky zpopularisovati u nás vědění o národech jiných,
uplatniti český národ v oizině a tím způsobem no
přímo raziti nové cesty odbytu výrobkům českým.
Jako první krok do veřejnosti uspořádá firma Čeněk
Šale « Spol. I. českou společnou výprava do Alžíroka,
Tanisska a Italie. Výprava vyjede z Prahy dno 15.
března a navrátí se dne 15. dubna. Všechny dotazy
vyřizuje a 1. čís. časopisu „Cestovního rádos“ na po
žádání každému zašle firma Čeněk Šalc a Spol., pro
satímně Vodičkova al. č. 32., od 1. února t. r. Fer
dinandova tř. 33.

Vlékovy Osvěty, listů proroshledvumění,
vědě a politice, zahájen právě 32. ročník. Bezpočtu
krát usnána bylu veliká důležitost Oavěty, sle plný
význam její nkáže se teprv, aš literární bintorikové
všechen její obsah přehlednou, roztřídí a ocení Mě
síčních knib Osvěty vyšlo již 470. V nich nložena jest
podetatná část české literatary posledních tři deseti
letí. A tek tvoří Osvěta již celou bibliothéku nejvy
branějších původních prací básnických, románových s
novolistických, jskož i prací ze všelikých oborů nauč
ných. Jsou to práce od nejlepších českých episovatelů
a vynikojí jak svým výborným obsahem, tak pečlivou,
Inhodnou, dokonalou formoa. Proto by Osvěta neměla
scházeti v žádné české knihovně veřejné ani domácí.
Ročníka 1903 vyšlo číslo 1. a 2,= vybraným obsahem.
Osvěta vychází každého měsíce v šestiarchových kni
bách veliké osmerky. Předplatné obnáší na čtvrt roku
3 K 60 h, na půl roka 7 K20 k, necelý rok 14 K40 b.

Na lýkové keberece raslsli dárky: Farní
úřad v Kališti a v Kohoutově, vdp. Jan Křivohlávek,
bisk. vik. sekretář v Jablonné. Šlechetným dárcům
vzdává diky Petr Polreich, farář.

Svépomoc rolnletva ve Vůrtem
bersku. Jak jinde sedláci rozumí svépomoci, uka
zuje počet Raiffeisenovek a nákapních družstev ve
Vůrtemberska a Německa. Raiffeisenovek založeno
dosud 4077, v nichž sdraženo jest 290.367 členů,
Tyto záložny vládnou jměním %90 miliony marek,
z čehož jest vlastním jměním jejich 142 mil. Na
úvěr poskytnuto 143 mil. Kolík tisíc sedláků vyrváno
tim z rukou křtěných i nekřtěných lichvářů! Ná
kupních družstev jest 1065 a 84.600 členy, pro něž
nakoupeno za 23 mil. marek potřeb v hospodářství.
Společných mlékáren jest 859 8 74-400 členy. Prodáno
jimi 38 mil, litrů mléka a 34 mil. kg. másla. —
Vůrtembersko jest menší rozlohy než Morava, se
stejným však počtem obyvatel. Přes to vo svépomocí
předčí Čechy a Morovu kolikrát.

Čeština na kalifornskéuniversitěv Berkeley.
Na této universitě zabájí dr. George R. Noyes, učitel
angličiny a očmčiny, nový běh jazyka českého. V A
merice si Čechů všímají, ale pro 150.000 úředně
napočítených vídeňských Čecbů nechtějí páni zřídit
ani jedinoa školu obecnou.

Léčení světlems. Podivuhodnýmzdrojemra
dosti a zdraví jest světlo. Proto nemocní se rádi vy
břívají na slunci, proto vysouší ze znečištěné prádlo
ne slunci a elanečním světlem ozdravají domy zav
řené a vlhké, proto též ue bude všeobecněji užívati
evětla jako léku. Avšak avětlo nezávisí nyní jen nu
slunci; neboť máme za našich dnů mohutné a účinné
prameny světla v síle elektrické. A to je nejnovějším
vynálezem Dr. (G. Tronvéa a Dr. Foveana. Malou lam
pička elektrickou, tak upravenou, že vycbázejí jen
paprsky chemické, působí se téměř zázračně na všechny
nemoci taberkulosy kožní, které čssto velice zohyz
ďají a jsou tak hrozné (na př. lupus'. Léčení takové
je téměř beze věsho vydání a ošetřování, i jest třeba
jen poseděti deset minut. I při tuberkalose plicní
blahodárně působí.

Císař rukomský n jche vančka.
Sňatek arcikněžky Alžběty s knížetem Otton Windisch
grátzem konat ee ve čtvrtek dne 23. ledna ve Vídni.
Knížecí manželé po návratn ze svatební cesty badou
sídleti v Praze. Při té příležitosti píše pařížský list
„Matin“ následovně: „Mladá a svou krásou proslulá
arcikněžna jest miláčkem císaře Fr. Josefa. Vidí vní
především dcero svého nešťastného syna, koranního
prince Rudolfu. Poněvadž ženich prince Windischgriitz
vládne značným jměním, budou mladí manželé velmi
bohati, neboť císař dává své vnučce pravý královský
dar věnem. Obdržíť arciknéžna S millionů na hoto
vosti, roční přídavek 1,250.000 franků, panství se
skvostným zámkem, 20.000 ha půdy, palác ve Vídni
a za 5 millionů šperků, mezi nimiž vyniká dindera se
32 brillanty. Kromě toho se jí dostane krajek prasta
rých, jichž cena nelze prý odbadnonti.

Něce pro počtáře. Venkovskájednafarnost
(městečko s vesnicemi — bez vojáků) má 7000 kato
líků (P. . . A). Dátí narodí se v této osadě ročně
210 —220. Jiná farní osada (městečko s vesnicemi —
bez vojáků) má 8000 katolíků © Ročné narodí se tu

260. (K o Kolik vypočteš, milý počtáři, ženarodí se ročně dětí v předměstí hlavního našeho
měste, kde je 1) 69.000 katolíků (bez vojáků; 3)
v jedné čtvrti téhož hlavního města, kde je 40.000
katolíků (bez vojáků)? Na rozluštění, které připoju
jeme, se však dříve nedívej.

"ep oje oupol (z "pap yzopad 93092 (1
Příčina? 1. Mojž. kap. 19.ž Pokrok jako ve

Francii!

Paběrky = movim. „Osvěta lidu“ varuje
úzkostlivě své stoapence, aby neduvali ani krejcaru
při sbírkách na katolickou oniversitu v Solnobradě.
Zbytečné plýtvání slovy! Stoupenci zvyklí jenom
vybírati, —proto se. uotva | spletou | ve | svém
návyku. — Čas uveřejnil výrok | vlašského| oci
alisty Maaziniho, že prý za svou Špmtnost děkojí Ita
lové jenom avým koětím. Ubdivajeme tuto lehkověr



nost „Čas *, jenž n. př. jiš tak lebkověrným neaí,
když se v Čecháchtvrdívá, že české studijní mládež
děkuje sa avou rozháranost a otravu reslistům.

Massar;k v Hatolických Listech.
Když jsme četli v Katol, Listech rozprava prof. Mas
saryka se 2 kaplany, avažovali jsme ihned o zábadné
příčině této sdílnosti pana professora, neboť povašu
jeme ho sa chytrého politika, jeně bez příčiny by ne
mařil čase rozbovorem 8 kaplany, Příčinu oznámil or
gán p. professora, pražský Čas, jenž cituje v č. 29.
úryvky zrozmluvy a ku konci napsal mimo jiné: „Avšak
všecky tyto lži (vybájené zlobou klerikalních zasle
penců), šířené také liberalními listy vlasteneckými,
musily konečně padnout a že padly v Katol. Listech
samých, je jedna z těch ironil osudu, jimiš život prof
Mnesaryka a hnotí realistické vůbec jsou tak bohaty“.
Jest tedy rozmlava s p. professorem kokačiným vejcem
a dle toho se může upřímnost p. profeseora a jeho
přátelství ka katolictví také posuzovati. Prof. Mas
saryk jest krátce chytrým politikem, jeně si od De
wetta odkoukal taktika pro své politické plány a pro
útok na barona Riegra za jeho případnou charakte
ristiku romlismu. Šikovný sice manévr, ale nic víc
nežli chytráctví. Pochybajeme, že někdo ještě po do
slovu „Času“ bude bráti výroky p. professorovy vášně.
Vždyť praví o něm Čas: „Náboženství bylo a je prof.
Massarykovi nejavětějším přesvědčením, proto nemohl
zůstati v církvi“, Snad i vlastenectví jest p. profes
soru nojsvětějším přesvědčením, a přecezůstal členeu
Českého národa, jenž jest předetavitelem a nositelem
pravého češství. Nepochopitelná tato logikn natí nás
pochybovati o ryzosti výroků tak dikovně propašo
vaných.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod oshranou sv. Jana Nep. v Hradoli Králové
bude .

ve středu, dne 5. února 1902, o2. hod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 1. v Hradci Králové.

Dr.František Reyl,
jednatel.

Dr.Jam Soukup,
předseda.

(Zasláno.) *)

V předešlém čísle „Obnovy“ uveřejnil p. kate
cheta Kysela „zasláno“, jež vrhalo na mne atín, jako
bych někdy byl vyzradil čurnalistické tajematví. —
Jelikož si toho vědom nejsem— a avou ctí ručím za
to, že jsem ani jako redaktor „Obnovy“, ani když
jsem redigoval jiné listy, tajemství redakčního nevy
zradil, dopsal jsem pana kat. Kyselovi, aby mi podal
vysvětlení,

Je tomu již více než půl roku, kdy chlamecký
dopisovatel „Obnovy“ mi oznámil, že jeden jeho dopis,
na redakci „Obnovy“ adresovaný, nalézá se v rukou
jeho osobníchnepřátel. Dopis ten já však vůbec
aninedostalaunidnes ještěnevímjakýbyl
jeho obsah. Jakým způsobem se tedy do cizích
rukou dostal, jest mi věcí naprosto neznámou. Dom
nívám ve, že byl asi někde zachycen, za co přec já
nemohu. Kdyby byl dopisovatel dopis rekomandoval,
tetě by se tak nestalo.

V Chradimi, 27. ledna 102.

Vobejda-Prosečský,
redaktor.

:) Audiatur et altera pars. Tím končíme a dále
nemíníme se touto záležitostí zabývati.

(Zasláno).

Důtklivé upozornění křesť. soc. a katolickým
jednotám ve XII. volebním okresu. Poněradě určená
lbůta pro vyplnění a vrácení dotazníků uplynula a
doposud velká většina jednot povinnost svou nevy
konala, žádám jménem výkonného sboru, by co nej
dříve zaslané dotazníky byly řádně vyplněny a
saslány na adresu podepsaného.

Za výkonný sbor
Václav Bíibus,

tkadlec v Ústí n. 0.,
t. č. předseda.

Výkaz darů na Adalbortinum.
Jeho B. M. ráčila darovati na diecésní dům

„Adalbertinam“ 2000 K. Obětavost ndp. biskapa jest
zajisté povzbuzením k obětavosti diecésnímn ducho
venstva. „Zaplať Pán Bůhl“

Z vikariátu chrasteckého:

20 K darovali p. t. p. vikář Kobr, p. vikariátní
sekretář Konvalinka, p. farář Šinkora, p. farář Plo
cek, p. farář Prokůpek, p. farář Holab, p. farář Be
ránek, p. forář Neužil 160 K.

10 K p. děkan Pfeffer, pp. kaplani: Hvězda,
Zitko, Najvrt, Holzmann, Štěpánek, Gyurkowicz 70 K,

6 K p. spirituál Štěpina ve Slatinauéch 5 K.
2 Kp.furáčKlapka...22. 2 K.

Celkem 237 K.

Z vikariátu rychnovského:
(Podrobný seznam nebyl poslán). 189 K.

Z vikariátu poleunského:
12 K p. farář Laštovička v Nižkově . . 12 K.

5 K p. Hornek a p. Máka, kaplani v Polné, p
ferář Schůnberg ve Studenci 16 K

4 K p. vikář Knob, p. děkan Šimek, p. farář
Vítek, p. farář Žďárský, p. ferář Machka, p. farf
Pinl.. 24 K.

2 K p. děkan Pojmon, p. farář Moravec, p.
farář Havlík, p. farář Holík, p. farář Saban, p. exp.
Váňa, p.J. Ješek, p. Robitlk,p. Tošovaký, p. Pavel 20 K.

Celkem TI k.

Z vikariátu skuteočského:

40 K darovali p. t. p. vikář Kopecký, p. děkuu
Dróřák.....

20 K p. farář Marok v Hlinska...
10 K p. farář Bartoš, p. Bečička, p. Němec.

p. Kostkan, p. Elitzer 60 K,
5 K p. děkan Rychter, p. farář Selichar 10 K.

4 K p. farář Mimra, p. farář Habal, p. fatář
Doubravský, p. exp. Nepokoj, p. Vobejda, p. No

Št.

váček...... ....... ......... 24K.
3 K p. Latecheta Sokol ve Skutči. ... 8 K.

Celkem 187 K.

Z vikariátu vysokomýtského:
10 K darovali p. t. p. vikář Vlach, p děkan

SratoB.. 2.2. 0 n 2 K.
2 K p. prof. Dašek, p. Jaška, kap. v Choeni 4 K.

1 K p. farář Melichar na Vracisvi ... 1 K.

Celkem 25 k.
hořejších 2684 ,
v minulém čísle atvrzeno 1966 |
Úhrnem 4675 h.

(Pokračování).

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne25. ledna 1992 1 ul.

plenice K 14:20 —14-80, šita K 11-80—12-20, ječenme,
K9 40—1080, ovsa K 0-00—6 60, prosa K 8 80—10 00.
vikve K 11.70—18.60, brachn K 19*00—20'00, čečky
K 18:00—22'50, jáhel K 1800, krup K 16 00—240u,
bramborů K 200—?20, jetelového semínka červeného
K 86:00—9200, jetelového semínka cinkar.) K 46-00
—110:00, máku K 32 90—354'00 Jněného semene K 16:0
—1860, 100 kg. žit.otrabK12-00,pšenič,otrub K11*00
1 kg. másla K 188—210, 1 kg. sádla vepřového K
1*44—1-76, tvarohu k 0'28—0'82, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—0'00, jedna hl. cibule K
4 80—600, jedna kopa drobné zeleniny K1-10 —4-20
1 kopa zelí 0'00—0'00 K, 1 pytel mrkve %30—8:4n.

Listárna redakce.
V. Zdobnice. Do 3.. prosince 1901 ještě 17-56K.
S. P. Zpráva o spisech aveřejňujeme obyčejně

v příloze, jež bude vydána teprv příští týden.
J. F. Kuks. Nehodí se.
Cihošt. Díky! Postopně uveřejníme.
„É Ra“. Soahlasíme s Vámi. O té věci sami

něco později papíšeine. Vítanou by nám byla nějaká
zpráva od Vás.

Některé dopisy uveřejní se příště.BL 0PP
DBP) *GroooDrPo

1 PRO PLESYč
1902

oůřovský ojběř
nejnovějších

vějířů, rukavic, punčoch, nákrčníků,
prádla, šněrovaček, škrabošek, co
tilionů, komických papírových čepic,
tombolových legračních předmětů,
šperků pro masky, lakových stře

víčků, confety coriandoly a t. d.

odporučuje I. křesťanský

BAZAR ČUPR
v Hradci Králové,

v Diradelní ulici, proti kavárně p. Fialy.

NESCICICI CIC; MxoPioB *Gar lio“
Pan Josef Krejčík,

umělecký závod sochařský a řezbářský
w Praze.

Písárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova ul.
č. 30. Budova ov. Václavaké záložny.

Vyrornávajezároveň účet za krásný oltář Božího

8
-» 4

P.T.spolkůmapořadatelámznačnáalevra!

EÍ [01019yRgvezMgozupuzod©mpaJode"L"A

spokojeni i můžeme dílaoa Vaši každému doporučiti.
S úctou veškerou

Rouchovany, Morava, 11. dubna 1898.

t

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 věžních hodin se záru

kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena
Jevná, jakost výborná.

. Založeno) r. 1860. o
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojné zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se stvrzoním Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může ne vykázati četnými ocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
úádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na Nejevě

tějáí, patenek atd. co nejvíce.—————,,
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučaje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí £ nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a badíky 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 se vyřizují.
P“ Vše za levnéceny."B

| Staré skvosty se kupují a vyměňují.E OoOoOŮZnZ2Ů.
Oltáře,sochy aj.

ve vkusném a levném provedení
přemědle předpisůcírkenních v každémslohu

odporučuje fÚrma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďeohy), založena roku 1853.
Fotografe a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme. .

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočlyse neúělují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Hlaváčkova
patentní ,mramorov

eovalcha 6
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolaostí irarmoru jest ne
smarná a svými vždy hladkými plochami enčho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

| Proti dobírce 5 K zasilá výhradně
B. Hlaváček,

| sochařskýzávodEraha, Vinařskául, 525-VIL.



A
doporučujeevinovací okenice z vinitého
jdoucí. Sylnevaci okenice plátěné, samočinné,

“náhrobníchiE vrat,v upozorňuji P. T. n

vlastní k y
o ba:otav

výrobkvůbec veškerých prací jak stave

PALD

Jediný kř

Ku každému obdob
hedvábné,

US 4 POUR,
dříve J. Jeřábek

estanský modní závod

( ve velkém výběru nejprvnější novinky
vlněné a prací tu- i cizozemské.

knihtiskárna.

ČO a
ze Klosety pro nemocné 3
a" v elegantním a.

a" provedení, .

M"apcnajct n

. J. Bazoni,Počátky. e

Barzské banáry,
krásných tur, hluboce jdoucí, dovoluji 8i na
bídnouti v ceně od 6—12 zl. Ptáky výstavní
dle úmluvy. Pěstuji to nejlepší. Kollekce moje
vyznamenána byla i ma letošní výstavě od
borné v Praze I. cenou a velkou. stříbrnou
medailí od vídeňského spolku. Zasílání děje
se dobírkou. Nehodící se v osmi dnečh vy
měním. Hodnota ptáka odpovídá přesně ceně.

Prosím o úplnou důvěru.

Augustin Brychta,
strojník v Nymburce.

[ÁEKNKKKNNNNNEXENETANÍ

KEX$XÉXÝ XIPXPXPXHX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. Aieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
se- kazatelen, ž

křížových cest, Božích hrobů, soch atd, s od- M
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

PXPXPXHPXX

FPXPXHPXPXHPX

X

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

x Přečetná pochvalná uznání po ruce. Rozpočty, cesty atd. ochotné a bezplatně.

x Závod pro kostelnípráce a výrobu rámcůve
W saloženr 1591. bVbrlholbol DCPDA,

+
+x

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

, . 9pro pány š dámy
k nastávajícímu období

za nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

EALIS »„
hodinář a zlatník %8

* 5 Rychnově n. K.

přísežný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
cenníky zašle. |

Ý slatých a stříbr.
skrostů, srateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje - - 

PL
Ignáce V, Neškudla Syn

(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

ECRAEP OT000000000ar 001T KVH

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

n F>rvnií K
'j katolický a zasilatelský závod |;

Josef Poláček A. spol
i továrna na sukna v Humpolci
| doporučuje veliký výběr černých a
l modních látek pro P. T. veledůst.

duchovenstvo.

ji Ku přání poskytují se výhody platební. :

4 Vzorky na požádání zdarma a franco. (ži
ai idlolejololotojolelojelo)

řojotejetetejeTeToTeToTaTPale lelelololoro.o16Lolokoroe.
op oioToo oT 1910401 TMOTOTOÍ(PPA K1 SVAA A A S A AUKE 6

dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Beleré
dího třída 612—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č©30. Budova Sv.. Vác

lavské sáložny,

jesle, křížové cesty, Boží
hroby, olláře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křiitelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenetva.
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 besplatné a

Jranko. Ceny levné a příznívé platební podmínky.
Be" Cesty k poradám konují se na vlastí náklad. "U

doporučuje uctivě:A
Oltáře, kazatelny, a t, d.

nabízi

Pranišek JINOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

GPICPIRGHIA

alnský křen
letošní sklizně.

5 kg. asi 15 kořenů K 6
34 „220 „ 520
5, „ 26. „ +50
Ď n p 30 n » 4—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky „K2-
1 kg. Hincian. „K 12

zasílá

Josef Mikulecký,

:
:
:

|
vývoz mal. křenu v Kutné Hoře.

KEPDXGDIEPI|X|CPDGSIXEHIX



nabízíme:

..“
zapomeň.»

Šestero řečí postních, jež roku 1896 žákům
svým učininil prof. Jos. Militký.

89 —40 stran. Cena brož. 50 haléřů.

řížová cesta

Pána našeho Ježíše Krista.
Vydal Ant. Kaška, farář v Chlenech.

Stran 20 — 8%. Cena 16 h; 50 kusů 7 K,
100 kusů 12 K.

řížová cesťa

(kratší předešlé) od Aegidia Jalse.

Stran 20 — 89. Cena 14 h. 50 kusů 6 K,
100 kusů 10 K.

Biskupská knihtigkárna
v Hradol Králové. 

BR

Pravý Malinský křen
5 kg. 15 kořenů 6 K
5 kg. 20 kořenů 5 K
5 kg. 25 kořenů 4650 K
5 kg. 30 kořenů 4 K

Kutnohorskou majoránku 1 kg. 2 K
zasílá franko každou staniol

A.J akubec, Kutná Hora.

Záložní úvěrní Ústav

v Hradci Králové

88 řádné

valné Lromadě
která konati se bude

vneděli dne23. února £r. 010hodinědopol.
Vsálo„Bozedy“v HradciKrálové.

Pořad jednání:
1. Výroční zpráva obchodní a účetní.
2. Zpráva dozorčího výboru.
8. Volba 2 členů výboru dozorčího a 4 skru

tatorů.
4. Rozdělení zisku za rok 1901 s určením

dividendy na kupon čís. 48,
5. Doplňovací volby do správní rady.

Platně s hlasováním může se valné hro

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malóu 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) doporučaie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduíšího aš k boha
lému figurálnímu provedení a
sice 1 jse Šelešnými rámy, si

těmi 1 vsasením.

Vedkeré rospočty, skissy 1 odborná
rada latně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OR“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.B
Založeno roku 1880.
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Jan Horák,
soukeník 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 pvctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
mady zúčastniti dle $ 13. stanov každý ak
cionář, který své akcie neb depositní listy
jiných peněžních ústavů (banky, záložny, spo
řitelny) nejdéle do 15. února včetně, u po
kladen ústavu uložil.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Téř na splátky bez zrýlení conl
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Člověk—otrok.
Před několika lety stala se v Hradci

Králové pamětihodná příhoda, jež příšla až před
soud. Obnova také o ní vypravovala, Dva ka
marádí — tuším, že stavu dělnického — ne
pohodli se, přišli do obně, až jeden druhému
řekl: Ty votroku! To bylo pro tobo drahého
urážkou a žaloval. Přišli před soud. Žalovaný,
spatřiv tam svého kamaráda, zvolal: Francku!

Y votroku, tak jsme se měji rádi, a ty mne
žaloješ?! — A Francek dojat usmál se a od
pustil ; bylo po soudu.

O této události jsem v tyto dny velice
vážná činil rozjímání. Říciněkomu „otroka“,
je jednou urážíou, jindy není, ba někdy to
jest důkazem kamarádské lásky. To zajisté
vysvítá z této příhody.

Avšak bylo by velikou povrchností, kdyby
úvahy o slovu otrok, když se řekne člověku,
byly tímto žertem odbyty. To slovo otrok má
takovou důležitost, še se jím měla má reformo
vaté čili opravili svět.

Nemyslím -na staré otroctví, dle něhož
člověk patřil tělem svým pánu svému tak,
jako mu patří domácí zvíře. Tím otroctvím
nebyl opraven svět! Naopak! Když se objevilo
křesťanství na světě, a počalo jej reformovati,
právě o to usilovalo, aby toto otroctví přestalo.

Ale uplynulo po Kristovu narození pat
nácte set let. Tu objevil se na světě, v Německu,
veliký reformátor čili opravovatel lidstva, a
jméno jeho bylo: Martin Luther a byl také
doktorem. A ten doktor to byl, který celému
lidskému pokolení přiřkl název — otroka!
Jest totiž o něm známo, že dokud se ještě
vepustil do reformace světa, velice byl úzkostli
vým ve svém svědomí a stále sebe i své du
chovní rádce a zpovědníky svými úzkostlivostmi
čili skrapulemi trápil, nikdy ve svědomí po
koje neměl, nstavičně za to maje, že mu hříchy
odpuštěny nejsou. Potom se však náhle na
docela protivnou strana obrátil, a sebe i jiné
přemluviti hleděl, že si křesťan nemá nic ze
bříchu dělati. Jen věřiti, že Kristus za hříchy
umřel, jest třeba, a hřích vlastně nic není.
Statečně hřeš, statečněji věř! Toť stalo se
zásadou, kterou měl býti zreformován svět!
A z této chorobné myšlénky duchu Latberova
vyplynula i celá jeho knížka: De servo arbi=
trio. Česky by to znělo: „O otroku, který
sluje vůle. (Dřívese učilo „de libero arbitrio —
o svobodné vůli, a tak Luther na místo slovu
„svobodné,“ dal elovo „otrok“). A aby to do
kázal, že vůle lidská či tedy vlastně člověk
při svém jednání jest otrokem, vysvětlil to po
dobenstvím: Člověk je jako kůň. Sedí-li na
něm Bůh, dělá to, co sloje dobré; vedí-Ji na
něm ďábel, dělá to, čemu se říká zlé. Není
tedy ani řeči o svobodné vůli člověka. Člověk
je otrokem bnď Boha, nebo ďábla. A podobně
učil i druhý reformátor Kalvín, od něhož po

evanjelíci, Dle Kalvína totiž určen je člověk
buď pro nebe, anebo pro peklo. Nemůže ni
čeho na tomto předurčení měniti. A proto i
kdyby člověk pro pekla určený to, co jest
dobré, činiti chtěl, nutí ho Bůh, používaje
k tomu ďábla, aby hřešil a zavržen byl. Zase
člověk—otrok.

Jak se tím nčením svět zreformoval,
ukázala děsná spousta mravů, kterou iKo
meoský „evanjelickým“ ve svém kšaftu vyčítá.
Sám Luther vyznal, že za papežství byli lidé
jedním ďáblem posedlí, za evanjelia však — to
jest, když lidé přijali jeho učení — že jsou
posedlí ďábiy sedmi. Věra, kdyby byl člověk
důsledným žákem Lutherovým, byl by musil
říci, že se na lidech jako na koních usadil
dábel.

Ale jak bylo možno takovému člověku
věřiti? Jak možno býti podnes „evanjelikem“,
at lutberánským, ať helvetským?! Inu, již
Oicero pravil, že není nesmyslu, aby mu ně
jaký „filosof“ (učenec) neučil. A dodati dlažno,
že nebylo filosofa, aby něco lidí pro svůj nesmysl
byl nezískal, A tak to bylo vědy i s nepravými

reformátory učení Kristova. Není nic tak
nesmyslného, aby tomu „reformátor“ byl
neučil, a aby ma něco lidí neuvěřilo, Kdyby
chom chtěli učiniti trpký vtip, mohli bychom
říci, že v každém století na někom ďábel —
„rajtuje“; v každém století jest tak mnohý
člověk — otrokem. Vždyť i v devatenáctém a
dvacátém století jsou učenci, kteří nám to,
že člověk je otrokem hlásají, jenže netvrdí, že
na člověku „rajtuje“ ďábel. Někteří povídají,
to jsou ti nejsprostší „mudrci“, že to dělá jídlo
a nápoj. Co člověk jíapije, takovýje. Chudák,
tamhle baráčník Vejtruba jí jen brambory
a pije židovu kořalku, a krade tak ob čas
„čákou tu borovička“ a mívá za to Da zimu
kvartýr v Hradci tam, co ti páni „odsuzujou“.
Za to zase páni v městech jedí pečínko, pijon
plzeňské a snad i šampaňské, proto tak
sprosté — borovice — nekradou, ale jsou
obeznámeni s vyšším počtářstvím, kterému se
neříká zlodějství, ale defraudace, nebo mal
versace. A jen někdy dostane se takovému
dobřekrmenému pána svobodného byta od pana
presidenta, když toho totiž příliš mnoho a ještě
nešikovně udělal.
E+4BTohle učení někteří páni professoři zmír
ňají a nepřipisají docela všecko jen jídlu a
nápoji, ale přece tělu, mozku, nervům, krví
atd. Jenže jeden pán akademik, syn takového
pana professora, když byl pro své lampáctví
od otce kárán, mu odepsal: Tatínku, nejsi
důsledný! Když chci peníze, tu mluvíš jako
klerikál, jako katecheta. Když však jsi na
professorském stolci, tu učíš, že lumpáctví
dělají nervy, krev a mozek. Tatínku, rozvaž,
že jsem si krev a mozek nedal sám. Pomoz
mi k jinému tělu, napomínáníje nedůslednost.

Ještě jiní povídají, jako nedávno jeden
pán v Praze, že zlým nebo dobrým dělá člo
věka — společnost. To jest asi tolik, že na
člověku „rajtujou“ lidé, čili že je otrokem
těch, s kterými žije.

Ovšem, páni zapomínají, že v člověku,
v jeho těle i duši jsou náklonnosti, že spo
lečnost působí pokušení, ale že při tom všem
přece člověk nucen neni. Vábiti a přinatiti je
rozdíl. Je též pravda, že vůle musí býti k činu
svému pohnata (a proto to determinismem
nazývají), ale tolik je jisto, že vždy a vždy
jsem si védom, že bych mohl i jinak jednati,
než jak se rozhoduji, jen kdybych chtěl.

A proto pravdou jest jako vždy, když
se o reformátorech a filosofech začne, učení
katolické: Člověk není otrokem! Vůle jeho jest
svobodná. Jest pravda, že Bůh na člověka pů
sobí, aby si zvolil to, co je dobré; a jest
pravda, že na člověka působí, aneb působiti
může jak nás tomu matka učila
„tělo, svět (lidé čili společnost), ďábel, aby
chom jednali zle, ale vůli svobodnou nám
nebéře nikdo. Jest pravda, že vyvolení do
brého bývá v mnohých případech obtížnější,
ba že je hrdinstvím, ale to vždy a vědy
zůstává pravdou, že člověk při každém svém
čínu ví, že by mohl 1 jinak jednatí.

Ale právě že tomu tak jest, a že vyvo
lení dobrého bývá obtížným, asilují katolíci
o posilu vůle náboženstvím a to nejen tím,
čím náboženství jako učitel povzbuzuje, ale
i tím, čím náboženství katolické — nadpřiro
zeným spůsobem, čili působením Božím nu
duši — jako lékař lékem slabé síly tělesné —
slabou vůli posiluje. Tu jest ten střed mezi
reformátory, kteří činili člověka otrokem sil
nadpřirozených, Boha neb ďábla, a mezi filo
sofy, kteří jej činí otrokem vlivů přirozených,
těla a lidí.

Zkušenost a rozum jest v tom ohledu
těž oa straně katolické. Zkušenost učí aspoň
v celku — že národové náboženských pohnu
tek a prostředků užívající jsou mravnější,
čili mají vůle více a lehčeji to, co je dobré,
volí; kdežto národ beznáboženský jest otro
kem zlých chtíčů i vášní, a i při mnohém
vědění k životu zvířecímu klesá. Rozum pak
jasně ukazuje, že mluviti o člověku jako
o otroku těla a společnosti jest tolik jako
volati: Nic není zločinem! A jak by lidstvo

pak obstálo? Nastala by „reformace“, dle
které by právo, spravedlnost, šlechetnost, li
dumilnost, mravnost byla blázoovstvím „kle
rikálů“ a jediným zákonem by bylo: Jen sílou
se vládne. Zotročení slabých, tak jako kůň,
vůl, osel, bitím se stává otrokem člověka,
bylo by jediným prostředkem k udržení jaké
hos pořádku, ač jestlišeby se lidé — nepohltili.

A to je ten pořádek, který se právě od
půrcům uašeho národa a Slovanů vůbec tak
velice líbí. Slovan — otrok — toť to mudretví
všeho křesťanství zbavených odpůrců našich.
Vždyť Slovan se původně jmenoval Sclave
(čti: Skláve), to jest česky otrok. A žalo
vat na př. ve Vídni, že nám říkají: Ty
otroku ? — Ach — víme předobře, jak málo
tam Slovan pořídí. Lépe by bylo dle toho
mého dnešního příkladu se smířiti. Jenže to
je pravě ta chyba, že Venca by se rád smířil,
ale Francek (Frankové byli původní Němci)
nechce. Ale čím více se bude podrývati kato
lické, svobodu člověka "hlásající učení, tím
více bude silnější dělati ze slabého otroka.

Vroucím naším přáním jest, aby se Ra
kousko zreformovalo, to jest nově upravilo
tak, jak bývalo spolkem království a států
pod společným panovníkem. A k tomu nepo
může to učení, že člověk je otrokem. To právě
Rakousko deformovalo (o původní lepší pořá
dek připravilo), jako Latherovo učení defor
movalo církev. Proto právě uaopak jest za
potřebí učením protivným, dle něhož nikdo
není otrokem, směřovati k reformaci Rakouska,
jako pravým křesťanstvím opraven byl svět
a otroctví překonáno. A to jest také tím
jedním vydatným prostředkem, aby Prušák
na Rakousku „nerajtoval“.

T7TEŘI

Nic nená tak hlučného jako moderní

člověk: miluje hluk, chce jej činiti kolem jiných,
chce především, aby jiná jej činili kolem
něho. Hluk jest jeho vášní, jeho životem, jeho
ovzduším; veřejnost nahrazuje mu lisíc jiných
vášní, leda nežijí-li z ná a neživí-li se jejím
světlem, aby se leskly ještě křiklavěji. Deva
tenácté stoletá mluví, pláče, křičí. chvástá se
a zoufá. Nese všecko na odiv Ono, ješ
oškliví si tajnou zpověď, propukává každou
chvíli ve zpovědech veřejných. Pokřikuje,
přehání, huláká.

„Irnošt Hello.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 5. února.

(Poznámky k nábošenskému doznání profesora
Masaryka. — Zavedení seznamu školních stipen
distů v semích českých. —- Uznání potřeby učené

se ruskému jasyku se strany vojenské.)

Bezesporným faktem jest, že profesor
Masaryk od svého příchodu do Prahy provo
zoval na proudy českého veřejného života ne
popíratelné vlivy. Osobě jeho věnováno bylo
za posledních osmnácte let tolik pozornosti,
ovšem druha od gebe naprosto odchylné, že
se přes ni ani nyní nemůže přecházeti k den
nímu pořádku přes to, že intensivnost jeho
vlivů pozbyla bývalé své břitkosti, popularity
a novosti. Pisatel těchto řádků pilně sleduje

úsobnost profesora Masaryka od prvního
Jeho vstoupení do pražské české společnosti
až po dnešní den A ved4d. čísle minulého roč
níku tohoto listu o něm na těchto místech
napsal : „Pan profesor Masaryk nejméně dasot
kráte své přesvědčení v Praze ziěnil a proto
nám nesmí zazlívati, že docela vážně čekáme,



Ze na konec vrátí se, dle písma „zkusiv všeho“,
k tomu nejlepšímu, to jest k víře otců svých,
Jejichž zbožnost často ním prochvívá. Nebude
6e museti proto nějak hanbiti, nikdo vážný a
žádný pravý křesťan nebude mu toho nijak
zazlívati, neboť jest větší radost nad jedním
pokání činícím, než-li nad devadesáti devíti
spravedlivými. A na tu radost se upřímuě tě
šíme.“

Ačkolivěk jeme tato slova napsali vážně
z nejlepšího svého přesvědčení a na základě
v životě prof. Masaryka jevící se logiky, předce
vypadala, jako bychom jeho a i jeho stoupence
chtěli jimi Škádliti a drážditi, nezbedně před
povídajíce věc naprosto nemožnov. Avšak nad
naše očekávání brzká skutečnost dala nám za
pravdu, že jsme čtenářstvo tohoto lista o
prof. Masarykovi dosti správně informovali.
Většině čtenářů tohoto listu jest již zajisté
známo, že profesor Masaryk měl ne dvěma
kaplavy dlouhou rozmluvu, již „Katolické Tis
ty“ dne '8. lednu v tresti uvedly a páně
Masarykův „Čas“ dne 30. ledna v největší
části pravdivost její potvrdil, přidav k tomu
poznámky, jež při stanovisku listu toho ne
mobly dnes nikoho překvapiti.

Pro celou českou veřejnost jest důležitým
Masarykovo upřímné doznání, že mládí své
prožil v luzném náboženském cítění dle kate
chisinu katolického. To jsme vždycky z jeho
vystupování vystihovali a také jsme to oněm
napsali. Dále pak mladým kněžím, on šedívicí
již professor, upřímně vylíčil uapotomní své
náboženské kolisání jako dospivajícího stu
denta. Kdo z inteligentních laiků jsme doznání
toto četli, jenom ei dejme ruku na srdce, 4
každý přiznáme, kdo jsme mladost svou ne
lidsky neprobonřili a neutratili v zapornnění,
že máme také duši, že jsme prožili leta, která
různých černých stínů v ohledu náboženském
prázdoa nebyla. To leží v duchua povaze čes
kého lidu, že musí prožívati jistou fasi nás
boženského uvažování. Jak kdo ním projde,
k jakým závěrům dospěje, to jest ovšem zuse
něco nového a jiného.

Professor Masaryk byl svými úvahami
stržen k rozhodnutí, že z rodinných důvodů
přestonpil ku protestantismu. A nyní nčinil
rozmloovajícím s ním kněžím toto důležité
vyznání: „Protestanitsmus mi však sympatický
není, ač st práce jeho ve prospěch kultury váším,
bohoslušeb| protestantských vůbec nenavštěvují;
dojmy = mládí, vspomínky, jíchě středem jest
maika, sbošná katolička, doposud z duše mé nevy

„misely, cílím ae spíše katolíkem. Jsem roshodný
thešsta a pravím —ovšem pončkud upřílišněně —
še bych přímo ašílel, kdybych měl strutit víru
v osobního Boha; ami spousty olata ve světě se
vyskytující víru v osobního Boha ve mně nezvi
klaly. Plánovstost ve všemíru tak mosněna ducha

doléhá, še Boha usnati musí. Vám na př. kněžím
katolickým jsem mnohem blíše, neš-li třeba ně
kterému universifnímu profesoru, kterýje pantheista
či materialista.“

Doznání toto, an jeme prameny jeho

FEUILLETON.
EFeklo.

Napsal Pavel Doborský.

Kdo by se nepamatovalz občanů okresního,
průmyslového, pokročilého města Machova v le
tech devadesátých na pensiovaného oberrespicienta
Tadeáie Koupelkul Ta milá, ač někdy zachmu
řená (vář, lesknoucí se jako nedávno z Gródenu
přivezená soška. Byl to muž dobrosrdečný, mlá.
denec a žil velice pořádně ze své skrovné pense $
a aby si | něčím přilepšil, zastával úřad ve
řejného žalobce u soudu.

Byl živými hodinami. Na minutu vstal, šel
k snídani, k obědu, na procházku a punkto
v 7 hod. večer do hostince k Dědákovi a v devět
domů. V hostinci tom scházela se u jednobo
stolu zvláštní společnost, do níž mimo Koupelku
patřil také kupec Vopršálek a berní kontrolor
Chvástal. Chtěli-li tito tři hráti v kurty, přibrali
si čtvrtého, otce hostinského, starého Dědáka,
který jenom kouřil, hrál a nemluvil. V lété
© prázdninách nahrazoval ho rodák Machovský;
ale jinak odrodilec a professor německého Bymna
sia ve Znojmě Tužkoslint, který do Machova
i s rodinou na prázdniny jezdíval a u Dédáka
Jožiroval,

Tadeáš Koupelka pocházel ze zbožné kato
lické rodiny a dostalo se mu z mládí pečlivého
vychování, ale měl jednu chybu, že nedovedl
mysliti samostatně a to byla asi příčina, že vy
chování křesťansky správné nepřinášelo žádného
užitku. Neměl křesťanské ctnosti, síly neb sta
tečnosti. Kolikráte jedno číslo Pražského Denníku
změnilo směr jeho filosofie a Tužkosint platil
u něho dokonce sa Bohem vyvoleného mudrce
a byl by ho vyvedl na vrch makovice, Při takové
povaze není divu, že dělal obyčejně, co dělali
lidé jiní jemu rovní, neb opičil se po jiných,

v duši prof.Masaryka nejenom tušili, ale po
střehovali,násnepřekvapilo.Pro nása snimiž
Jsme to na těchto místech sdělili, není ničím

novým. Avšak důležitějším a poučnýmjatpro ty strany, k nimž prof. Masaryk náleží,
které jeho příklnda ve formální změně víry
následovaly a odporačují, které jeho působení
užívají za meč a apelační stolici proti duchu
víry katolické. Ty strany mohou býti ním
překvapeny a poučeny. My pouze oceňajeme
upřímnost, se kterou profesor Masaryk nitro
své otevřel a máme za to, že katolicky smý
šlejícím může býti on vždy méně protivným,
než li ti někteří universitní profesoři, kteří
jsou pantheisty a matenalisty, a kteří potu
telně a tajně po všem katolickém tlapou, vše
chou katolickou morálku ničí a při tom klidně
za katolíky se vydávají a prospěchy z toho
plynoucí s pustým výsměchem klidí.

Doznáni prof. Masaryka blahovolnou pů.
sobnost katolické mruvouky nijak nepozvedne.
Proto na ten čas mimo zajímavost pro kato
licky smýšlející nemá přímé praktické ceny
žádné. Avšak závažným jest pro všechny ty,
kdo neproniknuvše k jádru duše prof. Masa
ryka a kdo jenom povrchně hnali se za ob
sabem listů mu blízkých, zaběhli na scestí, na
němž mysl a city prof. Masaryka dle vlastního
jeho doznání v pravdě se nenacházejí. Jak se
odtad pánové ti dostanou, to jest ovšem otázka
jejich.

Nejvícepři tom utrpěly novoprotestantské
směry, které opírajíce se o Masarykovu anto
ritu a 0 jeho listy, tedy o hmotné jeho pro
středky, nyní musí jeho více netajené mínění
0 protestantismua o jeho nevšímání si protes
tantských bohoslužeb slyšeti. Z těch jest
ssatina, která také spoustou svou zavaluje ony
protestantské kazatele, kteří lehkovážně a ne
opatrně celou budoncnost svých církví svěřili
k bájení a zastupování odpadlíkům od víry
katolické. Kam s tím dospěli, to nyní vidí.

O tom není žádné pochybnosti, že také
mládež a společnost naše byla působením prof.
Masarykav jisté své části následkem povrchního
svého pojímání jeho projevů pomatena, sple
tena a poštvána vlastně jenom proti vlastníma
svému uitru. Avšak to stalo se vinou kapacit,
které, jakmile prof. Masaryk ukázal peníze 4
ochotu k působení tiskem, ihned byly kolem
něho, na ramena ho vyzvedly a 8e zlobným
povykem“nesly ho v před, popouzejíce tisk jehu
proti každéma, kdo jim mobl v osobních
zájmech překážeti, nebo kdo znal jejich slabé
stránky. Kolem prof. Masarykapo jeho pří
chodu do Prahy skupilo se tolik nejrůznoru
dějších osob, majících ústa plná pomluv, po
bídek, ubezpečování a slibů, že Masaryk pro
půjčiv se jim, což byla jedna z největších jeho
slabostí, zdál se býti konečně tak zlým, jako
oni všichni dohromady, za jejichž nechvalitebné
jednání zodpovědnost převzal a nad něž mravně
jako věž nad boudy daremných lidí vynikal.

Od Masaryka, když nejkrásnější svá leta
má již za sebou a když nejlepší avé síly zmařil

=
zvláště po těch, o kterých se domníval, že rozu=
mem a učeností jsou nad ním.

Tak vida, že jiní nejdou v neděli na mši
Bv., nešel také, že se nepostí, nepostil se rovněž,
že se před jídlem nemodlí, nemodlil sc též, že
jdou v sobotu do koncertu neb plesu s v neděli
dopoledne vyspávají, šel s vyspával také,

Ale jedna věc mu nevyhladitelné uvízla
v pamětí a to myšlénka na peklo, jež ho strašné
soužila. Když se ráno probudil, dříve než oči
otevřel, byla tady jako Jobova zvěst. Když se
dobře najedl a žaludek mu spokojené vařil,
ozvala se slova: «Kdyby nebylo peklael Když po
obědě si zakouřil a obláčky dýmu ho zahalovaly,
přišlo mu na mysl: »Což teď, ale jaký dým
bude v pekle?« V největším veselí, když že
ludským essem dělal štich a vyhrával, mibla se
mu před očima žaludská rohatá raška a s ní
dostavila se myšlénka na peklo. I ve snu neb
když se v noci probudil, trápilo ho peklo, tak že
někdy bezdečně zvolal: +Zlořečené, zatracené
peklol«

Najednou ale se opravil: »A přece musí
býti peklol« Rozumoval dále: »Víš, Tadeáši,
kdyby pekla nebylo, co by z tebe bylo? Vrab,
loupežník, lotr, nebyl bys se stal oberrespicien
tem, neměl bys pense, neseděl bys v teple. Byl
bys dávno zabynul jako žebrák v kriminále, nebo
dokonce na ájbenici. Pamatuješ se Tadeáši, když
jsi byl malým dvanáctiletým chlepcem, jak. jsi
kradl rodičům peníze, mlesl, jiným lidem ovoce
trhal a co tě odnaučilo krádeži? Myšlénka, že
bys se dostal do peklo. A tenkráte, když jsi na
hranicích byl na hlídce a přistihl onu mladou
dívku, pašující z Pruska kávu, jaké to byly
myšlénky, které tebou lomcovaly a co tě zdrželo,
že jsi se nedopustil zločinu? Vždyť tě nikdo ne
viděl! Mytlénka na peklo! Nuže, Tadeáši, nezlob
se na lo, co tí vlastně pomohlo k blahobytu.=

A tak se Tadeáš zase s peklem smířil, ale
jenom na krátko, Byť platil za občana zacho
valého v očích nynějšího moderního světa, měl
přece na duši všelijaké pohmožděniny, které se

v boji za ty a pro ty, kteří se od něho dnes
odvrátili a jež sám svým doznáním od sebe
pryč poslal, nelze více žádných divu očekávati,
an se nachází skoro již na prahu let stařec
kých. Proto nechceme nijskými posudky a
bádankami, pokud ee jeho osoby týče, příštím

dobám více předbíhat 8 jenom jeme měli zavhodné předchozí poznámky k jeho zajímavému
doznání přičiniti a lecos vysvětliti,

Zajímavojest, že pražské denní listy, které
každý nejhloupější projev všelijakého vídeň
skóho šmoka pečlivě zaznamenávají a které
o každém zloději a fameadra celé sloupce po
tisknou, neměly vůči svému čtenářstvu za
vbodné konstatovati, jakým spůsobem se prof.
Masaryk o protestantismu vyjádřil a jak ná
boženskou lhostejnost jistých oniversitních
profesorů popravil. Máme za to. že to bylo
důležité dost, aby se to všeobecně vědělo.

V zemích českých nachází se přes tisíc,
vdobách minulých od rozmanitých dobrodinců
založených nadací pro chudé stadující. Ne-dace
tyto jsou ve stálém užívání, avšak kdo sledn
jeme hmotné poměry studentstva, každý shle
dáváme, že největší většina skutečně chudých
studentů musí se vydržovati buď z milodarů
nebo vlastním, studiím jejich čas ubírajícím

přičiněním. Mimo to jest oepodným, že poměrstipendia užívajících chudých studujících ne
odpovídá poměru pro ně založených stipendií.
Syn chudého člověka jest dnes na studiích
vzácností, což zase neodpovídá statistickým
datům, která vykazují mnohonásobně více
chudých, než-li majetných.

Při uvažování o tomto zjevu přeskakujeme
choulostivé důvody jeho a za příčinou jeho
rychlého odstranění máme za potřebné na
srdce vložiti povolaným k tomu činitelům,
aby se postarali o nutné k toma prostředky,
aby mí-todržitelstva zemí českých mohla kaž
doročně vydávati tištěný seznam stipendistů
v zemích českých. V seznamech těchto nechť
jest pak uveden při jméně jednohokaždého
stipendisty součet jednotek jeho školního pro
spěchu (1 výborně, 2 chvalitebně, 3 dobře, 4
dostatečně, tedy ku př.ó výborných a 2 chvali
tebné — 9; 4 chvalitebné, 1 dobrá a 2 dostu
tečné — 19) a vedle toho stav otce a výše vý
měru jeho osobní daně.

Tímto opatřením zjednáno by bylo ihned
jasno v záležitostech nadačních a veškeré uva
žování o něm stalo by se dále zbytečným.
Doufáme, že tento důležitý návrh a žádoucí

potřeba Pře při nejbližším zasedání sněmukrálovství Českého na denní pořádek.
Povšimnotí pak při nadacích zasluhuje

také to, že pánové, kteří pomocí jejich vystu
dovali, znamenitých postavení potom ve veřej
ném životě nabyli a dokonce i zbonatli, ne
mají za slušné, aby z přebytko svého napotom
vrátili když ne celou částku,jež jim byla dle
mravních zásad moderní křesťanské společnosti——ě——————
mu zdály býti jakýmisi vstupenkami po tomto
časném putování do pekla.

Jindy zase utíkal před hrůzami pekla k Dě
dákovi, kdež se dal do karet, než i tu hru někdy
přerušil, začal mluvit o politice, přišel na spiri
tismus a už byl v pekle, aspoň myšlénkou ařečí.

Jeho spolužáci se peklu smávali. Vopršálek
říkával rouhavě: »Kdo má peníze, ten se ani do
pekla nedostane, zaplatí sí do Prahy na modlení
a má nebe, jako kdyby hlavní výhru vyhrál«.
Chvástal přizvukoval: »Buďme rádi, že jsme se
z těch kněžských hloupostí emancipovali«. A
Tužkoslint dodal lenivě: »Na to je škoda myslit,
raději se hodně najísti a napíti a býti vesele živ.
Kdyby bylo peklo, musilo by býti jako Sahara,
sice bychom se tam všichni nevešli«. Na takovouto
řeč ozval se jindy nemluvný Dědák: +O to?
Mista je tam dost pro všecky«.

Takováto moudrost a spokojenost s po
zemským životem upokojila Koupelku, ale zase
jenom na krátko. Jednoho dne ho docela neupo
kojila. Neboť přišed od Dědáka domů, vynesl
všechen svůj skrovný nábytek na chodbu, sňal
hodiny, obrozy se stěn, pak vzal na chodbě
uschované pometlo a jal se podlahu, stropa stěny
smýčiti a když byl botov, začál se kolem dokola
zuřivě točiti, drže pometlo v ruce a když bylo
po tanci, hodil pometlo na chodbu, až notný
spůsobil hřmot, .

Tím vyváben byl na chodbu jeho soused,
v témže domě bydlící kostelník Hasil. I přiběhl,
chopil oberrespicienta za ruka řka: »Pane Kou
pelko, co to děláte ř«

oSmejčím l«
»Myslím, že máte již dobře vyamejčínole
sTuhle ve světnici ano« pravil Koupelka,

sale tuhlel« a při tom ukazoval na čelo,
sÁ co tem máte?:
sPeklo Je
»Na peklo musí každý řádný křesťan pama

tovati, to je dobrá věce pravil dobrácky Hasil,
sAle mě to tráple odpíral Koupelka, »já vím,

že je jistě peklo a „já to jistě nevím. Zlořečené



vlastně zapůjčena, ale sby alespoň nějakým

jejím Pr oa pamatovalina to, jek jedobrodiní důležitá věc. Tím by se velice mnoho
stávající sociální bídy a nespokojenosti odatra
nilo a nestalo by se nic, než-li že by nadací
obdařený dle své možnosti uctil památku je
jího zakladatele a kráčel ve avětlé jebo stopě.
Avšak to se u nás neděje. Na místo toho oby
čejně užívatelé nadací ku př. « prostředků
katolické církve založených této církvi po
celý svůj věk jenom nadávají, neboť je „do
brodiní pálí“ Kdyby takové úřední seznamy
etipendistů byly zavedeny, kdyby v nich také
bylo dále úředně stále vedeno, čím se kdo
pomocí těchto stipendií stal, snad by ae tomu
také předešlo, že by úroveň vděčnosti ve pro
spěch hojení sociální bídy a pozvedováníchu
dých schopných lidí na platné kulturní činitelo
byla platně podzdvižena.

Ve svém dopice ze due 17. ledna t. r.

přimlouvalí jsme se na těchto místech, abyyl na sněmu království Českého podaný ná
vrh na zavedení povinného učení se jazyku
raskému na středních školách českých českou
veřejností všemožně podporován a na jeho
provedení naléháno. Důvody své jsme k tomu
uvedli a poznamenali jsme, že jest to i státní
potřebou. A na dotvrzení uprávnosti tohoto
svého mínění, proti němuž vlastně žádných
námitek není, můžeme dnes uvésti, že skutečně

prosiraví politikové rakouští a dokonce zerahů vojenských jsou téhož mínění a že mí
nění to dokonce prakticky již provádějí. Ra
kouský jenerál zbrojmistr Fiedler nařídil totiž,
aby se všichni jemu podřízení důstojníci učili
ruštině. V pruské armádě podobné rozkasy
také existují a eám Bisemark a Moltke rusky
četli a mluvili. Proto zajisté, když český lid
bude se chtíti rasky učiti, dojde se strany
vlády ve příčině té největší a nejochotnější
podpory.Vždyťi armádě,jejížjenerálovényní
učení se jazyku ruskému důstojnictvu a to
zajisté nikoli proti vůli nejvyššího jejího ve
litele nařizují, přijde to, když o jiných důle
žitých praktických stránkách dovednosti té
nemluvíme, nade všechnu pochybnost nanejvýš
vhod, když bude míti z českého národa neje
nom bojnost rosky mlavících důstojníků, ale
když i poddůstojníci v ruském jazyce se vyznají.

Proto jest nyní na českém lidu, aby sa
vedení ruštiny na českých středních školách
žádal nejenom z důvodů, jež jsme ondyno
uvedly, ale je také opřel důvody, jež vládě a
správě vojenské přijdou nanejvýš vhod. Právě
konaná návštěva následníka trůnu při dvoře
ruském zajisté že návrh ten činí nanejvýš ča
sovým a neodkladným, tak že proti němu ne
může býti ze žádné strany, již aluší vážně
bráti a na niž třeba se ohlížeti, té nejmenší
námitky. 8
peklo, kdybych aspoň měl jistotu. Ve škole jsem
se učil, že je peklo, v novinách jsem se dočetl,
že není pekla, kněží káží, že je peklo, Vopršálek,
kontrolor a pan profesor se tomu smějí. Co si
z toho mám vybrati? Novinám bych nevěřil nic,
novináři lháři; ale ten pan profesor Tužkoslint,
pan kontrolor, boháč Vopršálek, jaké mají šťastné
živobytí bez peklale

Hasil se s jakousi nejistou blažeností usmál
řka: »Jak vidím, pane Koupelko, novinám nevě
říte a jiného vám nevadí, než ti pánové: profesor,
kontrolor a Vopršalek a kdybyste věděl, že ti pá
nové věří v peklo, věřil byste v peklo také. A já
vás přesvědčím černým na bílém, že všichni ti tři
pánové až tuze na peklo věří, ano před ním se
třesou.«

»To že dokážeteře udivené tázal se Koupelka.
sAno, dokonce protokolem v samém pekle

o tom sepsaným, který oni vlastnoručné podepsali;
teď jděte spat a ráno po mši svaté jsem vám
k službám.«

Koupelka o tom pochyboval, ale znaje Ha
sila, jako milého a rozšefného souseda, odnesl
nábytek pomocí jeho opět do pokoje a spal,
pokojně ovšem ne, ale přece obstojně.

Kostelník Hasil byl stařec skoro sedmdesá
tiletý, jeden z nejšlechetnějších křesťanů vůbec a
měšťanů Machovských zvlášť, stařeček vesele při
mhufující očka. Z mládí chtěl býti knězem, ale
nemaje bmotných prostředků, stal se v třicátém
roce věku svého kostelníkem. Nejvíce ho mrzelo,
že nerozumí latině a tu nelitoval sobě koupit
Kobliskovu gramatiku jazyka latinského a slovník
latinský a soukromě naučil se latině tak, že ne
pouze mecbanicky, nýbrž i vědecky v jazyku tom
byl vzdělán. Rubriky v missále uměl doslova
překládati a poněvadž každý den čítával písmo
sv. a znal je téměř nazpamět, rozuměl i ostatním
částem mše svaté, při které se většinou čte písmo
svaté,

Obrana.

Závidí kollegzům americkým. Ně
jský moravský učitel referaje o české čítanoe
americké v „Moravské Hlídce“, která jest

k n přílohoupověstnéhoHofrychtrova„Skolského Obzoru“. Moravský učitel uvádí
úryvky z této „výtečné“ čítanky, takže nebude
nezajímavo pro naše čtenáře aspoň nějakou
část těchto úryvků reprodukovati. Toť se ro
zamí, že čítanka americká oproti našim zpá
tečnickým vede si pokrokově aco hlavní jest,
čistě „vědecky“. Poslyšme jenom něco 0 pů
vodu světa: „Svět jest bez počátku a bez
konce, a vždycky jej tytéž zákony udržují,
řídí a spravují. Někteří lidé věří, že nějaká

rozřetelnost neb Bůh řídí ten svět a vše, co
je na něm. To ale není možné! Když tedy se
nám stane nehoda nějaká, nemůžeme čekati
pomoci od některého boha neb jiné síly, ale
masíme sami a pomocí jiných lidí z toho vy
váznonti“. Atak to jde vesele v americké české
čítance dále. Na první pohled sezná čtenář,
že se útlým duším dětským místo ušlechtilých
úauk náboženských předkládá surový materi
alismus, jeně neuznává ni v světě ni v člo
věku vyšší duchové bytosti, nýbrž prohlašuje
nevědomou hmotu za příčina všech hmotných
i duchových zjevů. Hrubý tento materialismus
Feurbachův a Biichnerův ukládá se ve filogo
fickém světě nyní do staré veteše, ale mo
ravskému panu učiteli zdá se býti dosud
modním a pro naše Školství zrovna potřebným.
Pravít rozlítostněná tato duše paedagogická
doslovně: „Závidím, opravdu závidím kolle
gům americkým takových čítanek, závidím
jim jejich svobodu, závidím jim toho ducha
samostatnosti a pravdivosti, který svěřeným
svým dětem v mysl vštěpojí. Jen jedinou
útěchu však mám, ža přece na naší nešťastné
planetě někde jsou moudří lidé, že přece
někde mohou učit pravdivě. Ba věru, veli
kou, dosud zanedbanou, zapomenutou zá
sadu měly by vedoucí kruhy vztýčit ve Školství:
Vyučuj pravdivě a nelši! Neobelhávej nevědomé,
nevinné a neskušené Ivory !*

Ubohý moravský učitel! Každý myslí
© něm, že učí pravdivě a on zatím lže a nesmí
ani mluvit pravda. Tohle to při těch špatných
platech a při tom úředním pronásledování
musí vzbaditi závist a touhu po amerických
školách! ©Můžeme pana učitele vyprostiti
z uedůstojného řemesla, kterým děti obelhává,
a proto mu odporačujeme spolehlivou paro
plavební společnost „Severoněmecký Llogyd“,
která ho za 6 dní přeplaví do New Yorku
a udělá z něho pořádného člověka.

„o Kdyby snad přece mimo vše nadání umí
nil ei závistivý pan učitel setrvati raději
v našich školách a lháti dále, odporučujeme
mu aspoň pročísti nějaký vědecký spis, jenž
by trocha rozšířil duševní jeho obzor, obme
zený dosud zastaralými názory. Professor
Massaryk, jenž zvláště v učitelských krazích

Něco před ním latinsky mluvit, aby tomu
nerozumél, bylo směšné. Hasil se zasmál a v du
chu si řekl: »Tolik toho také umím.«

Takový kostelník jako byl Hasil, žije dosud
v Číhošti u Ledče n. Sáz., jmenuje se František
Partl e narodil se dne 20. října 1850.

Když šel s knězem k nemocnému a pozo
roval velkou bídu, hned na zpáteční cestě dělal
různé návrhy, jak by se dalo bídě odpomoci a
přičinil se, aby se pomohlo. Tebdáž nebylo ještě
v Machově okresní nemocnice jako nyní. Vida, že
knéz nemůže nemocného častěji navštíviti, navštívil
ho sám, modlil se s ním, těšil a v Machové téměř
nikdo neumřel, aby Hasil nebyl u něho a nepod
poroval ho v hodině smrti. .

Vodíval také poutníky na pouť dvakrát do
roka, jednou do Svatoňovic, podruhé do Rokole
a tu obyčejně, když se vracel domů, zastavil se
u ačkterého kříže neb kapličky a oslovil poutníky
ku př. takto: »Drazí přátelé! Pán Ježíš řekl: Ne
každý, kdož mi říká: Pane, Pane,« vejde do
království nebeského, ale kdo plní vůli Otce mého,
kterýž v nebesích jest, ten vejde do království
nebeského. My pak jme na této pouti mnohokráte
Otcí nebeskému řekli: »Panel« Vyplňme teď také
jeho vůli. V našem Staroměstském hřbitovním
kostelíčku není žádného ornátu, složme se dohro
mady a poříďme ho, 50 zlatých by to spravilola

Po té řeči hodil klobouk dnem na zem a
nastala oféra, za které Hail s někým rozmlouval,
by neviděl, co kdo dává. Na ofěru šli zámožní i
chudí. Přišla leckterá panička neb slečinka Ma
chovská, která se na plesu nevydluženým skvěla
zlatem a hedvábím a vhodila na potřeby toho
ubohého kostelíčka až i čtyry krejcary, ostatní
dávaly méně. Přišel ele také sedlák z Lípí nebo
Babí s vhodil zlatník; ale takových bylo pravidelně
jeden dva, tak že asi sto poutníků nesebralo více
než čtyry zlaté dvacet šest a půl krejcauu.

(Pokračování.)

platí za autoritu a jest bez odporu zuameni
tým českým filosofem, obírá se obšírně ve své
„Olázce socialní“ materialistickým názorem
světovým a píše n. př. ve své kritice o Mar
xovi: „Pokládám materialismus vůbec a Marxův
zvlášť za názor na život vědecky nemožným“.
(Str. 97.) Professor Massaryk vám tedy povídá,
pane učiteli, že byste právě podle čítanky
americké učil nevědecky čili lživě. Vývoj
evěta vykládá si filosof Massaryk theisticky,
t. j. věří v osobního Boha, jenž řídí svět (L.c.
str. 208.) a odporačuje ve svém rámcovém
programu strany lidové (str. 50.) vyučování
náboženské ve škole, ježto dle Komenského
dítě „nerodí 80 sobě samému, nýbrž Bohu
a bližnímu“.

Vezinete-li, milý pane, vedle školní čí
tanky též trocha obsáhlejších spisů do ruky,
zvláště didaktiku Komenského, jehož jméno
často béřete nadarmo, pak nebudete záviděti,
nýbrž litovati americké české kollegy. protože
vychovávají ve svých školách neznabohy a lidi
úaprosto rozervané, kteří v revolveru hledají
poslední svou útěchu, nemajíce základn mrav
ního pro obtíže života. Vraždí-li se n. př.
každý pátý český krajan v Americe, pak ne
vyučuje škola americká pravdivěa blahodárně,
neboť škola má poskytnouti člověku základ
pro budoucí životní povolání.

Časepis „Hms“ s pochoutkou opakuje
posudek amerického spisovatele dra. J. B.
Kelsa o našem národě. Jest nám v skutku
divno, proč ae p. Kozákovi tolik slova Kelsova
zamlouvají; my aspoň jsme nuceni tvrditi, že
ten celý posudek svědčí o veliké neznalosti
našich přítomných poměrův i naší historie.
Americký učenec ku př. tvrdí, že u nás „na
prosto upadl v zapomenutí největší syn Čechie
(Jan Hus). „Ano, největší muž, jakého kdy
měla Praha za svého občanu, je zapomenut
nyní; ano víc než to, vůdcové vítězících vojsk
patnáctého století (husitští hejtmani) také více
se nepřipomínají. Může se očekávat něco veli
kého v budoucnosti od národa, který zapomo
nal na vše, co bylo šlechetné a veliké v mi
nulosti jeho?“ Takovýto „znalecký“ posudek
může vyjíti jen od toho člověka, jernuž jsou
naše přítomné poměry a česká historie Špa
nělskon vesnicí — ale pauu Kozákovi se to libí.

Truosparenty o slavnostech Husových
v oknech vykládané, obněma sírou sršící řeči
všech „pokrokových“ vůdců našich, pronášené
na počest Hasa i husitů a na potapu církve
— to vše usvědčaje onobo Američana z veliké
neznalosti. Po něm se staví p. redaktor „Hasa“
nechápavým a novědomým též.

a by byl Has „největším synem Čechie,
o tom by počal možná dr. Kelso pochybovati,
až by si přečetl, co vykonal pro uáruduí uvě
domění, českou kulturu a pro všestranný bla
hobyt našeho národa Karel IV. A o těch ve
likých činech husitských bojovníků se must
mloviti velmi opatrně. Vymršťovati tarasnicemi
živé kněze do povětří, upalovati je v smolných
sudech, svázané do ledu pěchovati, celé houty
katolíků v kostelích ohněm usmrcovati, zajatce
do naha avlékati a pak je teprv propouštěti
— to nejsou vlastnosti právě rytířské. Tyhle
skutky husitských bojovníků nebyly jistě „šle
chetné a veliké“ a proto nebudo Škoditi, ne
badome-li jich následovati, Ušlechtilou pokro
kovost některých spolubratří pocítili sami
mistři husitělí, když jim byly od neurvalých
fanatiků učené knihy trhány a ničeny, a když
jim Táboři říkali, že každý, „kdo se svou svět
skou moudrostí vejší, jest zpohanělý a hřeší.“
Bylo-li za Karla a Václavu největší kultorní
vzepjetí ducha českého, trpěla osvěta v době
husitské barbarské štilce i po válce.

Souhlasímes drem. Kelsem, že se nemůže
nic velikého očekávati od národa, který zapo
mněl na vše, co bylo šlechetného a dobrého
vjeho minulosti. Ale ty šlechetné a dobré věci
jest nutno hledati v době Karlově, kdy přiro
zeně, bez násilí náš národ spěchal k vrcholu
slávy a národní zdatnosti. Dobře řekl Palacký,
že národ náš spíš se dodělával pravých úspěchů
mravní velikostí než fysickou mocí. Této pravdy
nechť se drží p. Kozák. Jestliže Karel národní
uvědomění vší mocí v Čechách probouzel, jestliže
se jeho snahou města vnaší zemi šmabem počešťo
vala, pak bylo již dosti snadno busitům býti vla
stenci. Dr. Kalousek připomíná, že by byl musil
býti Žižka divotvorcem, aby z „německých“
měst naší země učinil obratem ruky města
česká. A tak již s úsudkem, komu náležíjnázev
„největšího Čecha“ — hezky opatrné a po
mala! Umlčeti protivníka kulturní výší jest
vždycky vzácnější vlastností než vštěpovati mu
své přesvědčení palcátem. Dáváme ostatně p.
Kozákovi radu, aby nepapouškoval po cizinci
poměrů neznalém ty věci, jimž sám nevěří.
Vědyťt ku př. i jeho souvěrci přece tvrdí, že
„český národ ei nedá nikdy Husa vzíti“atd.,
zcela obráceně než dr. Kelso. — V pojednání
o příčinách nynější náboženské netečnosti mlaví
časopis „Hus“ dosti věcně a rozumně; ale přece
leckde z neznalosti při tom klopýtl. Tvrdí ku
př., že „reformátoři (ovšem nekatoličtí) osvojili



si osvětnou práci savédoby a sloučili ji8 evan
geliem“. Nebylo to trochu jinak ? Hus ku př.
neměl rád „mathemata“, poněvadž prý odvádějí
od bohosloví a snahy umělecké ve svých řečech

říliš málo podporoval. Luther zcela bez oklik
Pouřil proti světským vědám vůbec. Chelčický
Šel v té věci stopou Husovou. Jest pravdou
sice, že časopis „Hus“ si počíná vůči katoli
cismu poněkud střízlivěji než metropole Rann
ská, — ale nešťastné vědecké přemoty dělá
přec. Neškodí tedy těchto několik poznámek,PB

Politický přehled,
Němci svým urputným nátlakem, že česká

universita nesmí býti zřízena ani v Brně, ani
v Olomouci, v jiném pak českém městé na Mo
ravě toliko za souhlasu jejich, pobouřili celý náš
národ. S napjelím očekáváno prohlášení ministra
vyučování dr, ryt. Hartla. A psn ministr konečně
šalamounsky promluvil. Vláda prý pomýšlí na
zřízení zvláštní německé, ale také samostatné
české university na Moravě. Ovšem, než se česká
universita nu Moravě objeví, mnohokrát se asi
ještě srdce české rozbouří. Ale překvapilo, že dr.
Kórber tentokráte se levici vzepřel! Proč by tn
nešlo také jindy?

Dne 4. února po dlouhé přestávce zahájena
opětně schůze říšské rady, Podány pilné návrhy
zvlášť stran hrozné katastrofy v uhelném dole
»Jupiter“ u Mostu, by při dolech zavedena byla
náležitá opatření bezpečnostní a řádný dozor. Pilny
však návrh poslance Choce a soudr., týkající se
ručení majitelů dolů za životy a zdraví. dělníků
a dozorčího personálu, byl zamítnut. Teprve
k večeru dostala se sněmovna k poradě okontin
gentů branců. Do této schůze dostavil se též po
slanec Wolf, ale aikdo s ním nechtěl nic miti,
tak že záhy ze sněmovny zmizel. Při volbě zem.
poslance ve venkovské skupině 'uchcovsko-bilín
ské byl Wolf zvolen též poslancem, Příští schůze
je až zítra v sobotu. Rozpočtový výbor pracuje
v přestávce dále.

Slovinští poslanci ze Štyrska trvají pevně
na tom, aby poboční slovinské třídy při gymnasiu
v Cejli byly zachovány a domáhati se toho budou
i nejkrajnějšími prostředky.

Němci přicházejí k rozumu, »Linzer Volks
blatt píše: «Vinou liberál, a něm, nacionál. tisku
je v alpských zemích rozšířena domněnka, že
Němcům v Čechách nelze vydržeti, Tím větší
však pozornost zasluhuje, že již celá řada dů
věrníků z říše dosvědčila z vlastní zkušenosti, že
se lze s Čechy zcela dobře srovnati, jen když se
s nimi jedná zdvořile a slušně atd,- Ve vídeňském
pak listě +Zeit« berlínský dopisovatel Kirchbach
píše, že Úechové, až národnostní boj v zemích
českých ustane, postupem času vlivem svým
ovládnou Slováky uherské, jež Maďaři výbojnostísvou nezničí.

Jak Němci rozumějí někde slušnosti a právu,
ukázalo se v Čes. Budějovicích, kde za nedlouho
budou obecní volby. Aby se umělá něm. nadvláda
1 nadále udržela na radnici, vyrobili si milí páni
v kratičké době desiti dnů celkem 322 něm. vo
ličů jmenováním čestných měšťanů,Jmenovaní mě

šťané jsou různé existenceze všechmožných i
nemožných koutů sehnané do boje proti Čechům,
mezi nimi i 18. úředníků | české spořitelny
v Praze, dále různí sluhové, lampáři, dráteníci,
plavci, obchodní příručí atd, Ovšem, Čechové
budějovičtí důrazné proti takovému jednání vy
stoupili.

U vyjednávání vlády rakouské s uherskou
0 autonomním tarifu celním jeví se prý neshodu
ohledně výše cel průmyslových a agrárních. Vláda
uherská si přeje, by agrární cla byla postavena
na roveň clům německým, rakouská však vláda
žádá ještě větší snížení agrárních cel, Stejně prý
se lo má se cly průmyslovými.

Poslanecká sněmovna uherská projednává
nyní rozpočet, Slovenský národní posl, Veselovský
dovolávaje se zákona národnostního, vystoupil se
soudruhy proti rozpočtu.

Celně tarifový výbor něm, říšského sněmu
schválil od posl. Kanitze a soudr. navržené usta

novení, podle něhož na cizozemské zboží mají
býti ustanovena táž cla a pro jejich dopravu za
vedena táž opatření, jaká v zemi jejich původu
platí na německé zboží.

Dolní anglická sněmovna rokovala minulý
týden o předloze, jež byla podána za účelem po
volsní dodatečného úvěru v obnosu pěti milionů
liber šterlinků na uhrazení sumy, o niž válka
v jižní Africe stála dosud více, nežli bylo žádáno
a povoleno, Státní tajemník Brodrick vyložil, že
náklady válečného rozpočtu v roce 1900 obnášely
63 miliony liber šterlinků, v roce 1901 61 mil.
Povstalci v Kapské osadě jsou prý už rozprášeni.
Rovněž i Oranžsko a Transvaal jest z větší
části vyčištěn, Jenom Dewet, Botha a Delarey se

svými sbory že jim činí dosud starosti, Sněmovna
pak žádaný úvěr povolila. Nizozemská vláda snaží
se Anglii pohbnouti k míru s Boery. Angličané
však se tváří odm tavě, ač rádi by už měli válku
skrku. Kdyby evropské státy byly milosrdnějšími
a nedovolovaly kupování koní pro Angličany, už
by dávno byla válka u konce.

Na Filipinských ostrovech v Tichém oceanu,
kdysi španělských nyní amerických, panuje stálá
vzpoura; proto prý se jich chtějí zbaviti. Něme
cko že by je rádo koupilo.

Ínská císařovna vdova a císař slavnostně
přijali v Pekingu choti evropských vyslanců, Při
hostině bavili se císař i císařovna nenuceně. Cí
sařským rozhodnutím zavádějí se v Číně mnohé
novoty. Nařízeno zaříditi námořní školu v Čifu,

lenové cís, domu i vznešených rodin mají se za
příčinou svého vzdělání odebrati do Evropy atd,

Z činnosti katol. spolků.
Jednota katol. mušů a jimechů

v Hor. Studenel konár neděli dne 9. února t.
r. 0 3. bod. odpol. v místnosti p. V. Pátka, rolníka
v Hor. Studenci, svoji spolkovou schůzi. Přednášeti
bude Han. Scbonberg „Zda-li vzdělanost může nahra
diti náboženství?“ Po vyčerpání programu pobaví
přítomné solovými výstupy někteří členové jednoty.

Z Heřmanova Městce. Vzdělavacíkřosf,
katolický socialní spolék konal 26. ledna valnou
hromadu. Ze zpráv podaných uvádíme: Spolek čítá
98 členů, v roce oplynnlém bylo 8 měsíčních schůzí

8 přednáškami a poučným čtením a 14 scbůzí výbo
rových. Členové jako jindy obcovali slavnostem cír
kevním a vykonali společně velikonoční správa Boží
a mimo to aúčastnili se na slavnostech svěcení pra
porů v Mikulovicích a Purdabicích u výletu katol.
národní jednoty ve Vóp. Podole. — Příjem 581 60
K, vydání 43788 K, přebytek 14872 K. Loňská
botovost 120785 K. Celková pokladní hotovost ob
náší 1351-57 K. — Knihovna byla o 34 svazků roz
množenu a čítá 37 uvazků poučných, 21 časopisů a
141 svazků zábavného čtení — celkem 199 svazků.
Vypůjček bylo 396. — Výbor takto sestaven: Před
seda K. Jelinek, katecheta; místopředseda K. Novotný,
mistr tesařský; jednatel J. Tlapák, krejčí; pokladník
Ant. Chládek, mlynář; A, Černík, kaplan, J. Hertík,
krejčí, Fr. Vorel, obuvník, J. Bláha, Kropař, J. Hůr=
ský, nemocniční sloba, J. Brich, obovník, A. Kabeláč,
obuvník, J. Loub, dělník. — Zdař Bůb|

Národ. kat. Jednota v Častolovicích
pořádá dne 9. února o 4. hod. odpol. měsíční spol
kovou schůzi, při které promlaví osvědčený řečník p.
Václav Myslivec, redaktor z Praby, o thematu: Kře
sťanský socialismus a škola.“ Zdař Bůh!

Z Chrasti. Zdejší katol. jednota konala
v neděli dne 96. t. m. valnou bromadu v místnostech
spolkových. Nejprve zazpívána byla hymna „Práce.“

ak promluvil Předseda vlp. Václav Hvězda, který
Daváze] řeč svou na evapjelinm odělnících na vinici,
vybízel členy k borlivé práci. Na to byly podány
zprávy funkcionářeké a provedena volba fankcionářůs.
Jednota vzdělávala se četbou knih ze spolkové kni

ovny a přednáškami. I re zpěva cvičeno. Po valné
hromadě přednášel p. Vincene Paulus, řiditel školy
obecné, „o povinnosti“. Řeč jeho byla přijata s po
Zorností. — Po té věnován byl zbývající čas k volné
zábavě, k jejímnž rozproudění přispěli mnozí pánové
zdařilými výstupy a koplety. . Zejména byli to pp.:
Čada, Mládek, Chlouba, Beran, Meduna, Svatoš a
Lichtenberg. Další činnosti jednoty voláme: „Zdař

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. V Pána zesnul: panJ

Nechvíle, V Vuln. D. J. Ch., farář naodpočinku v Da
šicích, + 29. ledna t. r., (naroz. 1844, vysv. 1864),
p. Leop. Franzl, V Valo. děkan na odpoč. v Ledči,
Ť 3. února t. r. „naroz. 1821, vysv. 1848), Ustanovení
jsou: p. Jos. Bezdíček, kaplan Kostelecký, za faráře
do Sopotnice, p. Engelb. Stejskal, admin., za faráře
v Markoušovicích, p.Fr. Pospíšil, kaplan Jesenický,
za faráře do Nového Hrádku, p. Jos. Mencl, koop.
v Mladočově, za kaplana do Kněžic, p. Jos. Profona,
kaplan Královický, za admin. do Křiveoudova, pan
Edvard Štock,admin., za kaplana v Zahrádce, p. V.
Stýblo, kaplan Čechtický, za kapl. do Dol. Královic,
R Frant. Bílek, admin. Libchavský, za admin. do

řebovic, p. Frant. Honců, koop. Vrbícký, za kaplana
do Nového Hrádku, p. Frant. Reiniš, kaplan Sopot
nický, za koop. do Vrbice. Uprázněná místa: Křivsou

dov, fara. patron. knížete p preporga od 7.ledna, Tře
Donic fara, patron. kníž. Lichtensteina od 7. lednar. .

Řádná schůze měst. zastupitelstva
v Hradel Králové konati se bude ve středu
dne 13. února 1902, o 2, hod. odpolední v zasedací
síni 8 tímto programem: 1.) Udělí se nadace Martin
cova. 3.) Udělí se nadace Frant, Palackého. 3.) Udělí
se nadace Aleše Protivy, 4.) Zpráva odbor revisního
O provedené revisi veškerých účtů obecních důchodů
a fondů ve správě města se nalózajících za rok 1900,
5) Projednání rozpočtu na rok 1902, 6.) Roshodne

se o stížnosti majitelů domůi čís. 39. ze dne %. ledna
1902 na další trvání samostatného okresu školního

a vypsání 26%, školních přírádek dp rok 1909. 17.)Návrh na realisování zapůjčky potřebné na doplatek
nákladu za stavba obecných a měšť. škol, uchválené
Usnesením ze dne 14. července 1806 a rozpočtovým
Usnesením měst. sestupitelstva ze dne 3. ledna 1901,
8.) Rozhodne ae o žádosti p.J. Šre.opla, býv, odhadce
v zastavárně, za vydání jeho služební kauce.

„tarosti před volbami. Letospřipadají
volby II. šivnostenského společenstva v Hradci Král.
Co tu starostí, koho voliti za starostu, neboť uynější
starosta společenstva po 12letém svém úřadování ne
může prý se každému zachovati. Proto má ae voliti
starosta takový, který by každému, co mu na očích vidí,
ochotně vykonal. Ono se ale řekne — starostu tako
vého, ale kde bo vzítil Dnes není to jako za starých
časů, kdy se peníze půjčovali ještě pod komínem a
ne na směnky v záložnách. Dříve mohl také řemeslo
měniti, jak kdo si přál, ovšem še ne zadarmo. Řeme
slnickou živnost propůjčoval šivnostenský cech po pro
vedeném mistrovském díle. Tak na př. když chtěl býti
někdo truhlářem, musil aspoň u některého mistra
atlonci bednu, kdyš sklenářem, musil přeřízpouti
jednou ranou uklo, chtěl-li býti sochařem, šlo to za
dobré slovo také, třebna býval vyučen kovářetví, Ježto
tehda sochařatví bylo svobodným řemeslem, mohl se
státi tóž zámečník socbařem, zedník mistrem kame
nickým, kupecký mládenec, který dokáze), že má vy
slouženo, mob! také docíliti, že mu cech poskytl
příležitost státi se sochařem neb kameníkem; nádeník
mohl se státi malířem neb kamnářem, pekař klempířem
atd. Nynfovšem se to neděje, ano řemeslo jest chráněno
a proto má zlaté dno. Dnes ovšem nevládnou zasta
ralá cechovní zřízení, proto se výše uvedené přehmaty
nedějí a proto též těžko ee hledá starosta, který by
chtěl nezákonité požadavky eplňovati.

Záložna v Hradci Králové. Za měsíc
leden 1902 vloženo K 172.599-67, vybráno K 96.348-18,
zůstatek K 1,401.577-15. Půjčeno K 77.478“-—, splaceno
K 71.224-80, zůstatek K 1,199.271-23. Počet účtů 2283.
Pokladní obrat K 619.06396. Záruční fondy K 101.879-48.

Obcení rozpočet král. věn. města Hradce
Králové ahledně důchodů obecních na rok 1904 vy
kazuje tyto výsledky : Úhrn potřeb řádných K 846.143-89,
úbrn úhrad K 250.438:47, schodek řádný K 95.706-42,
Potřeby mimořádné K 9.344-45, úbrady mimořádné
K 6.244:45, schodek mimořádný K 3.000, úbrnný
schodek K 98.705-42, Na úhradu schodku se navrhuje:

n, 10proc. obecní přirážka k přímým daním, to jest12,000, b) 3proc. činžovní groš k nájemnéma t. j.
K 19.600, c) dar epořitelny z čistého zisku za r. 1901
K 40.000, d) dávka za dodávání vody z městekého
vodovodu užitkového soukromníkům K 27.200. —
Rozpočet účtu pevnostního na rok 1902: Potřeba
K 136.731-32, úhrada K 106.260-40, schodek K 28.470-92,
Jevící se schodek hraditi se bude půjčkon na krytou
jízdárnu K 16.000, z které úroky a úmor platí voj.
erár a zbytek K 12.470'92 prodejem pevnostních po
zemků. — Rozpočet c. k. okres. školní rady pro město
Hradec Králové vykazuje následující: Potřeba K 42.547,
úbrada K 11.455'51,schodek K 31.191-49, Na uhrazení
tohoto achodku natno vypeati 26proc. přirášku k da
ním přímým K 120.000,

Organisujte ©almužaletví. Moderní
doba pro své zásady sobecké potřebuje spíše povzbo
zení ku milosrdenství nežli ku nevšímavosti lidské
mu, ale proto přece není radno šmahem každého
podporovati, kdo nás pořádá o almužnu. Někomu
almužna škodí. Jeden takový příklad uvádíme opětně.
Městem naším prochází často mladá žena na obě
oči slepá, jménem Josefa Ulimanová, která žije v ne
dovoleném poměru s bývalým horníkem Baricharem.
Z poměra tohoto zrodily ae již 4 dítky, které na avé
roditele musí žebrati, protože matka pracovati ne
může a otec pracovati nechce. Prosedí celé dny v ko
řalně pí. Riemrové na Pražském Předměstí a propije
většinu vyžebraných peněz. V takových případech
jest zajísté odepříti almužnu a raději podporovati
spolek av. Vincence, jenž vyhledává chudinu v pří
bytku a uděloje almužnu jen těm, kterým skntečně
prospívá.

Jezdil mnavalachu. Ve zdejším jistém
hostinci bavila se dne 3. t. m. stolní společnost
vypravováním různých zkušeností. Ve společnosti ne
děl též vysloužilý poddůstojník od pešeláků p. A. K.,
jenž se vychloubal, že dovede „rajtovati“ na každém
valachu, třebas by byl obráceně osedlán. Jeden
z hostů p. F. S. bral v pochybnost tento jízdecký
výcvik bývalého kavaleristy a vsadil ae s nímoz0K,
že na každém valachu nepojede. Sázka přijata a ještě
v noci zvedla se celá společnost, aby apatřila vyšší
jezdecké výkony p. A. K. Společnost dala se silnicí
k Novému Hradci u když přišlak mostu proti Lho
tově továrně, vybídl p. F. š chlubného jezdce, aby
seetonpil pod most a rajtoval „valacha“ pod mostem
uloženého. Tak ne totiž zove kamenná sedlovitá hráz,
která sloužila bývalé hradecké pevnosti ku zavodňo
vání okolních kotlin. Na takovém valachu ovšem
kavalerista jezditi nedovedl, proto, ač nerad, zaplatil
prohraných 20 K a celá společnost za veselé nálady
vrátila se do Hradce Králové, kdež prohranou sázku
na počest vymuatrovaného pešeláka propila.

Zábava. Dra vojenské koncerty kapely č. 98.
osob. řízením p. kapelníka pořádány budou v neděli
9. února v hotelu „Merkur“. Odpolední koncert za
počne o 3. hod., večerní pak v 7 hod. Vatapné za
osobu 40 b, rodina 1 K.

Z Nového Bydševa. (Katol.národníjed
nota). Od Nového roku jiš třetí zábavný večer. Po
slední tento večírek v době maropustní vybradil i

pro sebe zábavný náš odbor. Čísla byla vybraná,samáli jsme se a pobavili. Duetto p. Bartoše a
Kmínka bylo velice sdařilé. Exgaisitním byl sólový
výstap slč. Balcaroré. Pp. Balcar a Šenk mají privi
leginm na rozeamání publika. K nim drušili se ě
nejmladší ratolesti záb. odboru: pp. Vojtěch a Pro
cháska. — Na dobu postní chystá výbor vzdělavací
večírky. Zdař Bůh!



Z Čes. Brusalee. Obnovazdejšíhochrámu
Páně, ns němš sub času patrné stopy zanechal, po
mocí Boží s nadobyčejnou obětavostí osadníků zdejších
dokončena koncem minulého roku nad vše očekávání
etkvěle. Malbu kostela proved! malíř p. Frant, Schreir
z Kocléřova. Oprava všech oltářů, soch a jiných

ředmětů kostelních svěřena osvědčené firmě „Petra
Baška synové“ v Sychrově, kteráš do chrámu našebo
dodala ještě dvě krásné úplně nové sochy „Srdce
Pána Ježíše a Panny Marie“, dvě pěkné zpovědnice,
sochy andělů a jiné. A tak stojí zdejší chrám Páně
oděn novým rouhem, jeko tichý svědek sbožného
smýšlení a obětavé lásky k Bohu.

Z Pusté Kamenice. (Návratdo sv.církve.)
V našem chrámu Páně sv. Anny učinila o svátku Nej
avětějšího Jména Ježíš dne 19. ledna b. r. vyznání
av. římeko-katolické víry dívka, evangelička h. v.
Kateřina Halánková z Pusté Kamenice. Ačkoliv měla
mnoho překážek a bojů jak od domácích, tak i od

řátel a jiných evangelíků, úmysl svůj povný, etáti se
katoličkou, jiš v listopadu minalého roku projevený,
přece uskutečnila. — Dojemné pak bylo i vyznání av.
víry manželky a matky ev. b. v. Josefy Musilkové
z Pusté Kamenice, kteráž jako odpadlice před více již
lety nepokojem duše stíháns, po návratu do lůna sv.
římeko-katol. církve toužila, až dne 2. února b. r.
o svátku Očišťování Nejbl. Panny Marie po různých
překážkách, též u přítomnosti jejího manžela ev.
upřímná touhajejí se vyplnila. Mnohá elza ukázalu se
v očích i u mužů, když dp. farář náš řekl táž k jme
nované matce: „Jak je to krásné, — což se tu ještě
nestalo —, že synové Vaši jsou Vám za svědky Vašeho
vyznání ev. víry“. Tito dva synové Její již dříve ee
stali katolíky. — Pán Bůh račiž dáti, aby tatn veřejná
vyznání sv. římsko-katolické víry, jedině pravé hojných
duchovníchažitků přinesla!

Sv. Milesie konati budou ve| farnosti
Knířovské u Vys. Mýta od 12.—32, února důst. Otcové
£ kongregace Nejevět. Vykupitele.

Diamantovou svatbu slavili dne 30.
ledna v krahu rodinném v Třebešově u Č. Skalice
manželé František a Marie Hančovi. Frant. Hanč
narozen dno 4. března 1822 v Branné, manželka
Marie narozena dne 13. října 1819 v Dol. Štěpanicích
u Jilemnice. Rodiny jejich tří dítek čítají 14 vnuků
a 4 pravnuky. Namáhavá práce na zděděném statku
v Branné, jejž znova vystavěli, bývala stařičkým man
želům těm údělem. V líhových nápojích a tabáku
zalíbení zde nebývalo. Dnes ještě těší se oslavenci
dobrému zdraví, z vděčných ditek svých a jich rodin.

Z Křivle. Nedávno přinesly „Hlasy od Me
tuje“ článek, že prý v obci naší počíná avítati. Světlo
to, či vlastně „Zář“ nebo „Čerránky“ pocházejí až
odkudei od Pardubic. A podivno, že ač ono avětlo již
déle desíti roků v obci zdejší září, přece ještě palčivým
žárem svým nevyeušilo z leckteréhoa zářícího dvora
vytékající močůvky, jež pak obec naši darmo roz
bahňuje. Doposud ve zdejší obci stáli prý v popředí
lidé, kteří ku prospěchu obce ničeho nevykonali. Ovšem,
mravopočestnost vždycky zachovávali i Jeckterou službu
pro obec zdarma vykonávali, též na 7. přikázání při
obecní pokladně pamatovali. Kdo chce světlo v obci
rozšiťovati, ať si dřív rozsvítí ve svém srdci a posvítí
na nějakou ta neplechu na svém vlastním prabu.

Dar. Farní úřad v Čibozi s povinným díkem
stvrzuje příjem 40 K, ješ nejmenovaný dobrodinec
zaslal z Jaroměře na opravu Marianské kaple ve
Smržově.

Chtěl „massakrirem“. Úřednícidráhy
v Červ. Kostelci vedou na svém vzdáleném nádraží
osamělý, smutný život skoro jako na — Kamčatce.
Jaký div, če šohajská prsa jejich zatoužila po životě
rušném, voselém, po rythmu houpavého valčíku a či
perného třasáku! A tal uepořádali si dne 26. t. m.
ples, jejž navětívilo četné panstvo z Červ. Kostelce a
mezi nimi i p. P. Uhodl bys hned, že pochází z ná
rodnosti, kterou na něm ženialně odhalil p. B.,
když asi k půlnoci v tichu chodby před plesovou
místností tváří v tvář rozohněně mu zalichotil slovy
ne tichými: „Sie sind ein frecher, arroganter Jadel“
A proč? Inu začal p. P. chytati okatou něhou, an
se tuze zadíval v andělsky krásnou tvář slečny,
jejíž officieluím obdivovatelem eměl býti jen pan

, Jako černý mrak, jenž věští bleskot a zkázu
nese — tak odcházel p. P. ze avé půlnoční „ho
-diny“. A jak jinak? Chtěl čeptati slova obdiva a
lásky a najednou mu zařvou v uši slova: frech, arro
gant, Jade! To musí býti pomatěno! A již v hlavě
osnoval' příšerný bleskot mečů a skázu p. B. v —
rytířském souboji. Byl totiž p. P. v c. a k. armádě
letos jmenován kadetiatellvortretem a tudíž důstoj
nická hodnost jen krví jeho odpůrce mobla smíti
urášku. Dne 27. t. m. v 8 hod. ráno ještě vířila hudba
v restauraci nádražní, ale p. P.-spěcbal drahou do
Josefova k důstojnickému sboru, žaloval arážku, žádal
o sekundanty, kteří odpoledne opravdu do Červeného
Kostelce přijeli: setník a nadporačík a již nesou zdě
šení do vinárny p. B., jejš jménem p. P. na souboj
vyzývají. Snad znělo panu B. hrosné slovo: Maasa
kriren, od P. massakriren! a proto zvolai udatně,
a občanskou hrdostí: „Já na souboj? S p. P? Pánové,
jÁ vojákem nebyl a jako avobodný občan na meče a
pistole nedržím, alo když p. P. chce souboj, tak souboj,
ale na — facky!“ Abylo po „massakriren“ | Důstojníci
odešli. A dohra? Pan Bartoš vyhledal si v sákonníku

8, še ten, kdo vyzývá k zápaen se zbraní, dopouští sezločinu souboje — véc udal c. k. stát. návladnictví.
To poučí snad p. P., kdy se smí massakrirovat. —

Na vámoční stremek ohudýchdítekhlu
choněmých laskavě přispěli: P, T. Po 20 kor.: Jeho
Milost Nejdůstojaější Pán Edv. Jan Brynych, biskup
královéhradecký; po 10 kor: pan c. k. místodrš. rada
Steinfeld e chotí, p. měšťanosta JUDr. Ulrich, záložní
úvěrní ústav v Hradci Králové, technická kancelář V.
Nekvasil; po 6 kor.: J. M. vedp. dr. Alois Frýdek,

k Fiala, vicepres. £. a. p. Kvěch; po 5 kor.: pan„Oollino; po 4 kor.: pan Josef Hubáček, p. Mattnš,
sládek, vedp. M. Musil, p. Okenfas, c. k. dvor. rada,
p. Spora, p. dr. Šimek, pí. Scheinerová, pí. Marie

Schalsové, p. řid. Urban, p. ingen. Voleník, pí.Marie
Vrabcorá a slečna; po 3 kor.: pan Josef Morávek,
hotelier; po 2 kor.: vdp. Jan Barták, p. Bartheldy,
p. Ing. Beneš, p. Berger a Munk, p. Blass, p. Bozděch,
p. Česák, p. dr. Csurba, p. z. s. r. Devorecký, p. Dar
chánek, pí. Mar. Fialová, pí. Melitta Fischerová, pí.
Bož. Franková, p. Jos. Fránkl, p. z. s. r. Isakovice,

B dr. Janatka, pí. Janečková, p. Jindřich Jelínek, p.tan. Jirásek, p. V. Javůrek, vdp. Hampl, p. Rudolf
Helwich, pí. A. Holečková, p. dr. Hodoval, vdp. Ant.

Hrabý, p. dr. Hubáček, výp. Kerner, p. Jan Klumpar,
P Klumpar, p. dr. Král, p. dr. Kukla, pí. Euženiehká, p. dr. Matouš, p. Novák, pp. Paldus a Pour,
p. Pazonrek, p. Petřík, pí.Herma Pilňáčková, p. Pirchan,
vdp. Pogerth, p. Pospíšil, p. Vojt. Rážž, vdp. dr. Re 1,
vdp. dr. VincencRuth, vdp. Vl. Sekyra, p. Šiuka,vdp.
dr. Soukup, p. dr. Srdínko, dp. Suchánek, p. Jos.
Sommer, p. A. Šimek, ct. školské sestry, p. Jos. Šolc,
pí. M. Špalková, pí. A. Štefková, p. Steinmann, p. Ant.
Šabrt, vdp. dr. Šalc, p. dr. Tausik, vdp. Fr. Tondl,

pí. Trappová, p. dr. Tyrský, p. B. Weiss, p. Wein
bengat, pí. Frant. Vondráčková, p.dr, Zimmer a tři
pp. s podpisy nečitelnými; po pr.: p. dr. Batěk,
dp. V. Bayer, p. Bejkovský, pí. M.Beránková, p. V.
Bouček, dp. Jan Brabec, pí. Arnošt, Brtnická, dp.
Richard Čeruý, p. Dix, vdp. dr. Domabyl, p. Dvořáček,
p. Dvořáček, pí. M. Dunovská, pí. Mar. Faltová, p. V.
Formánek, p. Formánek, p. Fr. Fišer, vdp. Václ. Frůh=
bader,p. Jan Gabriel, p.Ant. Gergurič,dp. Frant. Jakl,
p- Juliš, pí. Mar. Hamplová, p. Hanuš, p. Jar. Havelka,
vdp. dr. Hejčl, pí. Holatová, p. Hromada, p. Chrudimský,
p. Komárek, p. Josef Kopecký, pí. Anna Košťálová, pí.
Koutníková, pí. Augusta Malá, pí.Mar. Mohálková,
pí. Jos. Nettlová, pí. Nepeřená, vdp. dr. Novotný, vdp.
D. Orel, pí. Pátková, pí. Gabr. Plesnivá, p. Pokorný,
p. redaktor Pochmon, pí. Popperová, p. Pour, pí.
Riemrová, p. Růžička, dp. Jan Říb, p. Řezáč, pí. Pav.
Singrová, p. Souček, pí. M Svobodová, pí. Svobodová,

M Anna Stýskalová, p. Strnad, pí. Hel. Steinová, pí.erezie Steinová, p. Šteindler, p. Jan Uher, p. J. Vacek,
pí. Adela Veverková, vdp. Jan Veverka a 7 pp. 8 pod
Pisy nečitelnými. — Dobročinný komitét dam vzdává
veleváženým dobrodincům jménem chudých dítek bin
choněmých srdečný dík.k 6

Různé zprávy.
Němectví Brna a Moravy vůbec.

Moravští Němci nechtějí dopustit, aby byla v Brně
založena česká universita, že prý je Brno městem ně
meckým. Dle nejnovější zprávy má Brno 6 Čes. škol
obecných se 2800 žáky, 2 školy obecné a 2 měšťanské
při učitelských ústavech a dívčí měšť ve Vesně a úhrn
ným počtem 3400 dětí. Mimo to sta čes. dětí navátě
vojí něm. školy obecné, což vysvítá nejlépe z toho, že
ministeretvo vyučování teprve roku minulého vyzvalo
správy škol brněnských, aby daly vynčovati náboženství
také v jazyku českém. Brno má dále 2 čes. gymnasia,
2 čes. učitelské ústavy, 1 čes. vyšší reálku, 1 vyšší
průmyslovou školo, 1 čes. obchodní akademii a 1 čes.
dívčí lyceum. Ohledně návštěvy mají obě česká gymna
sia 877 čáků a dvě něm. jenom 796, ač blíže Brna
a sice ve Výškově, Boskovicích a Třebíči jsou také
česká gymnasia. Na vyšší průmyslové škole české,
která teprv od půl roku je vyšší a které schází ještě
6 tříd, zapsáno 616 posluchačů, kdešto na něm. 26
roků etaré 837 poslachačů. Na obchodní akademii
české je 168 žáků, na něm. jen 142. Dívčí školy
„Vesniny“ mají choranek 613, večerní kursy navětě
vovány jsou několika sty dělnic a dívek slažebných.
České dívčí lyceam má 149 žákyň, něm. 80. Brno jest
vůbec střediskem duševního života českého na Moravě.
Žije a působí tam 200 čes. professorů, vychází 50
časopisů. Jest tam 120 čes. spolků, z nichž některé
působí již 40 let Velký čtenářský apolek čítá 600
členů, z nichž 85 proc. má vzdělání akademické.
I baron Chlumecký byl v začátcích jeho členem. „Ma
tice Brněnská“ vydržuje 12 dětských zahrádek s 1600
dítkami. V ulicích slyšeti všude hovor český i ně
mecký. Úřady v Brně jsou vesměs dvoujazyčnými.
Firmy opatřeny nápisy čes. a něm. Nelze tedy mluviti
o německé državě. — Z gymnasií moravekých je 17
čes. a 15 něm., ačz českých jenom 8 je úplných. Čes.
gymnasia navštěvována jsou 65057 žáky, německá,
z nichů 13 je úplných, mají poaze 3326 žáků. Počet
žáků v něm. krajinách úžasně klesá. Toť moravské
němectví.

Továrna majotkom dělníků. Šlechatné
dílo provedl Petr Leappoler, bobatý průmyslník
v Targa v Aargavském kantonn ve Švýcarsku. Tento
lidamil učinil všecky své dělníky spolamajiteli své
továrny. Dle toho budou míti podíl ná čistém výtěžku,
který činí 16.000 fr. ročně; poaze 4 procenta si vy
mínil majitel. Čistý výnos bude takto rozdělen: 50
procent jako náhrada dělníkům, 10 procent do po
kladny výslažného starých dělníků a invalidů, 20
procent k dobročinným účelům v Turgu a 20 proc.
na nepředvídané nehody. Pohnutkou ku šlechetnému
skutku tomu byla továrníkovi pravá lidumi)nost, která

shopnajest vyrovnati zející propast mezi bohatstvíma LOUSÍ.

Nejvíce požidovštělá města. Nejvíce
židů je v Budapešti, kde mezi 492.000obyvateli jest ne
méně než 166.000 židů. Za Budapeští jest bned Vídeň
te 140.000 židy, Nedaleko za Vídaí jest Londýn, kde
je 120.000 šidů. V Pafíši je 76.000 židů a v Berlíně
100.000. Za to ze 800.000 obyvatelů vo Varšavě jest
200.000 židů.

Francouzské školní spořitelny, jichž
zakladatelem jest francouzský národní hospodář de
Malarce, valně se rozšířily. V roku 1877—1886vzrostl
počet těchto spořitelen z 8038 se 176.040 členy na
23.980 se 491.160 žáky a úsporné vklady ze 2,084-453
na 11,984.268 franků, Při těchto spořitelnách přijímá
učitel jedaoho dne v témdní před nebo po vyučování
vklady, jež mohou číniti v měsíci nejvýše 5fr. Tímto

obmezením vkladů má se sameziti, by dítky vedle
úspor svých nepřinášely také vklady rodičů, čímě by
vlastní účel spořitelny školní moh! býtismařen. Jak
mile úspory žákovy dosáhnou částky 1fr., vezme
učitel u spořitelny, se kterou rá škola spojení, spo
fitelní knížku, kterouž uechová, Při splátkách, které
se kdykoliv díti mobov, jest zapotřebí zakročení zá
konitého zástupce žáka.

Pětrosí v jižní Frameli. Vokolí Nizze
bylo zřízeno několik farem, na nichě se mají chovati
pštrosi. Za tím účelem dovezena semzvířata zAfriky
a Kalifornie. Dva zkušení farmáři z jižní Afriky, kteří
tem povolání byli, míní, že se chov pštrosů v jižní
Francii podaří.

Kubelík v Americe. Koncertyjeho pře
vyšnjí vše, co dosud bylo pořádáno. Příjmy « jednot
livých koncertů dostapojí výše 6500 dolarů a mimo
to hraje ještě na koncertech soukromých. Paní Wbit
neyova zaplatila mu za hodina vystoupení ve svých
ealonech 1500 dolarů V květnu vrátí se Kubelík zpět
do vlasti. Čistý jeho výtěžek prý bude 80.000 dolarů.

Okresní záložna na Mělníku, v jejíž
bezedné pokladně neblabým působením Winklerovým
přemnoho rolníků pochovalo svůj majetek, padla sice
už před několika roky, ale jednání o ní není dosad
u konce. Ve schůzi věřitelů předloženy nedávno za
práci účty správce konkurení podstaty p. Legnera,
jenž si čítěl 98.647 K a pozůstalost zemřelého ná
městka správce konkurení podstaty dra. Tieftranka
v obnosu 432.224 K. Komisař konkursní upravil
však účet Legnerův na 31.920 K, dr. Tieftrangovi
na 88,993 K.

Vrabec a králík v Australii jsousice
jen přistěhovalci, ale už tam s nimi nemohou vydržet.
Úžasně se rozmnožili, velkých škod každoročně způ
sobujíce. Cestovatel Kořenský píše, že v Australii snáší
vrabec pětkrát ročně nejmáně 6 vajíček a že asi třetina
mláďat i dospělých hyne předčasně různými nehodami.
Přes to vypočteno, že z jediného párku vrabčího za
6 roků vzejde 161.061 párků, — A krávík za anůlo let
stal we v Australii postrachem polního hospodářetví.
Nyní se vypisají ohromné sumy peněz (do set tisíc
koron) tomu, kdo by vynašel jistý prostředek na vy
hubení těch škůdců. Mezi tím vysílají se do polí plnky
lovců, jež se králíků zmocňují smečkou chrtů bez
jediné etřelné rány. Kořist takto získaná bývá velmi
vydatná, byť se i kus prodával do továrenkráličích
a zaječích konserv pro vývoz do Evropy za několik
haléřů. přece vyzlskává jediný lovec týdně až 5 liber
šterlinků, t, j. asi 120 K za zvěřinu továrně dodanou.
Také vývoz králičích koží jest úžasný. Jenom z Nov.
Zólandn. dvonostrova to při Australii, vyvezlo 86 za
rok téměř 8 milionů epratků. V každé kolonii australské
radí se zvláštní výbor, jak králíky vyhubiti. Inspektor
„králičí“ kommisse ve Viktorii má ročně služného asi
8000 K. K radě tohoto. výbor zřídily se drátěné síté,
aby zamezil se tak přístap škůdců na pole. Drátěné
ploty mají v některých ossdách zdělí několik tisic
kilometrů. Přes všecko bubení přibývá v zemích
australekých králíků i vrabců. Mírné podnebí tamní
a nad to pak široširé lány řídeo obydlené zajišťují
králičímu i vrabčímu rodu ještě dlouhého trvání.

Letem celým světem. Stopěknýchobrázků
stereoskopických vyda! František Krátký, majitel foto
grafického a uměleckého závodu v Kolíně a přenechal
je ve výrobní ceně odbora NJP pro Nové Město Pražské
ve prospěch ohrožených českých menšin v Pošumaví.
Obrázky vystaveny jsou k nahlédnutí v panorámě NJP
na Ferdinandově třídě č 11, kdež se vyřizují veškery
objednávky. Sto kusů obrázků i se stereoskopem stojí
7 K 60 h, bez stereoskopu 6 K. Drahá serie obrázků
vydána bude co nejdříve.

Výkaz darů na Adalbertinum.

Z vikariátu pardubického:
20 K p. vikar. sekretář Starý v Rovni 20 K.

10 K p.t. p. vikář Čermák, p. děkan Ulbrich,
p. tarář Zajíček, p. farář Kašpar v Bohdánči, p. far.
Kašpar ve Dřitči, p. farář Kašpar v Rosicích, p. far.
Šinkora, p. Jirásko kaplan v Rovni...«..« 80 K.

5 K p. děkan Pišl v Opatovicích „6K

4 K p. farář Čermák, p. farář Sedlatý, p. ad
ministrátorDobruský. <... <-+++- + 12K.

3 K p. katocheta Jiříček v Dašicích . . 3 K.

9 K p. katecheta Langkramer, p. tarář Janeček,
p. farář Pilňáček, p. děkan Kudrna K.

Celkem

Z vikarláta kosteleckého:

16 K p. t. p. vikář Kaplan v Cuclari . 16 K.

12 K p. farář Veselík v Brandýse n. O. 12 K.

10 K p. farář Klenka, p. farář. Portman, p.
farář Seidl, p. farář Vacek, p. faráť Dušánek, p. fa
rář Šourek, p. katechetaDrořák .......- 70 K.

6 K kaplazi p. Drořák, p. Beran, p. Kočí 18 K.

4 K p. farář Šindelář, p. farář Moocl, p. farář
Jičlnský, p. farář Fiala, p. farář Císař,p. Bedrna 24 K,

2 K p. kaplan Habáček v Borohrádku . 2 K.

1 K p. bisk. notář Hliusler ..... «. 1 K.
Celkem UHK.

bořejších 128 ,
v minnlóm čísle stvrzeno 4675 „
Úhrnem* 774946K.

(Pokračování).



Odboru jednoty boh. českých na zaklá
dání venkovských knihoven darovali

ma příspěvelch :

40 K —J. M. ndp. Ednard Jan Nep. Brynych.
10 K vdp. Ignác Horký, děken jub. v Heřma.

nově Městci v. v.
8 K vdp. dr. Jan Jindra, profesor paetorálky a

katecbetiky.
Po 6 K vdpp.: dr. Vincenc Rutb, prof. práva,

Tomáš Střebský, bisk. vikář v Mikulovicích,Frant.
Můller, c. k. prof. v Kutné Hoře, Frant. Zrzavecký,
koop. v Ranné;

Po 4 K Megr. Alois Frýdek, gen. vikář, Magr.
Frant. Fiala, arcíjáhen a sídelní kanovník, Megr.
Frant. Hampl, kancléř a sídelní kanovník, vdpp.:
Matěj Masil, děkan a síd. kanovník, Jan Barták, síd.
kanovník, Megr. Jan Klein, arcikněz v Číněvsi, dr.
Jos. Mrštík, arciděkan v Chrudimi, dr. Jan Soukap,
profesor a čestný kanovník, dr. Frant. Sale,profesor
dogmatiky, dr. Gust. Domabyl, profesor historie,
Vincenc Novotný, biak. vikář a děkan v Dol. Krapé,
Antonín Bypka, farář v Litomyšli v. v., Jos. Přibyl,
«. k. gymn. profesor v Jičíně, V. Břeský, farář v Dol.
Štěpanicích, Ford. Vlček, farář v Nové Vsi, Anton.
Hrabý, řiditel bisk. tiskárny, Vladimír Žid, kaplan
v Žehušicích.

Po 8 K vdpp. Ant. Brdíček, farář v Jestboři
cích. Jan Laštovička, farář v Nížkově, Jan Záruba,
farář v Grontě, Alors Štěpina, spir. a katecheta v Sla
tiňanech, Karel Mikulecký,kaplan v Chrudimi, Frant,
Svoboda, kaplan v Přelouči.

Po 2 K vldpp.: dr. Ant. Brychte, síd. kanovník,
Ant. Pogertb, síd. kanovník, Frant. Kerner, konst,
rada, Engl. Starý, os. děkan v Rorni, Mik. Simon,
08. děkan v Morašicích, V. Pišl, os. děkan v Opa
tovicích n. L., J. K. Vaníček, děkan v Josefově,
Jos. Jánský, bisk. —vik. sekretář v Zahrádce,
Jos. Šrámek, děkon + Novém Bydžově, Jos.
Šádek, děkan v Kopidlně, Frant. Hajzler, os. děkan
v Přelouči, Jan Veverka, c. k. profesor, Václ. Kudrna,
děkan v Bělé, Jos. Uhlíř, farář v Skuhrově, Alois
Chaloupka, farář v Chlebích. (Pokračování).

Za Odbor na zakládání venkovských knihoven:

Antonín Mikan,
t. č. jednatel.

"Tržní zprávy.
V Aradeci Králové, dne 1, února 1903. 1 bl.

přenice K 1480— 1860, žita K 12 00—12:30, ječmene,
K 8-40—0860, oves K 6 80—6-80. prosa K 8 90—1000.
vikve K 11.80—1260, hrachu K 19:00—2*00, čočky
K 16:00—22:50, jáhel K 18:00, krop K 16.00—2400,
bramborů K 200—220, jetelorého semínka červeného
K 86-00—99-00, jetelového semínka (inkar.) K 9600
—100"00, máku K 3000—34-00 Jněného semene K 16:00
—2000, 100kg,žít.otrubK12:00,pšenič,otrabK1160
1 kg. másla K 1-92—2-20, 1 kg. sádla vepřového K
1-44—1'60, tvarobu k 0-28—0-82, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—0%00, jeden pytel cibule K
1'20—200, jedna kopa drobné zeleniny K 1-10—3:20
1 kopa zelí 0:00—0'00 K, 1 pytel mrkve 0'00—01-40,

Listárna redakce.
a R a. Díky. Uveřejníme příště.
Pan A. Čihák. Zaplaceno do 30. června 1902.
Fr. Orlický. Jedna část se uvořejní až příště.—

(Zasláno.)
Velectěné firmě

Mudroch «£Svatůněk v Praze,
Tylovo náměstí.

Boží Hrob, který jate pronáš kostel právě zho
tovili, jest novým důkazem dovednostiVašeho závodu.

Jsem přesvědčen. če i tato práce Vaše všeobecně
se líbiti bude, jako d.ívější práce, v našem chrámu
Vámi provedené.

Ač Boží Hrob od Vás nejenom vkusně, ale i dů
kladně postaven, jest cena jeho mírná. Mohu opětně
Váš závod vřele doporučiti.

Fr. Seraf. Vojta, farář.
Na Zlíchově u Praby, 20. ledna 1802.

(Zasláno)
Žádám opětně všecky křest. socialní orga

nisace XI. okresu volebního, aby mi ce mej
dříve zaslali vyplněné dotazníky, abychom
mohli přikročiti k práci.

V Hradci Králové, dne 6. února 1902.

Jan Černý,
t. č, předseda volebního okresu.

I0000000000000000X
Pan Josef Krejčík,

umělecký závod sochařský a řezbářský
w Praze.

Písárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova al.
8. 30. Budova sv. Václavské sáložny.

„Zasílém příslulný obnos za křížovou cestu a
sdělují zároveň, že s provedením jakož i mírnou cenou
úplné jsem spokojen a moha tndíš velect. firmu Vaší všem
©o nejvřelejí doporučití. Kéž by všichni čeští kněti pa
mětlivi byli hesla „svůj k svému“ a dle něho se též vědy
řídili, a co v naši vlasti stejně dobré, anoi lepší obdržeti
Jse, v cizině nehledali. Znamenám se

8 veškeron úcton

* Fe. A. Šrámek, kaplan.
V Číškovicíchu Lovosic,dne 8. září 1900.
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Pro dobu postní
nabízíme:

v“
EzZAaDoOMEI.

» xpo
Šestero řečí postních, jež roku 1896 žákům

svým učinil prof. Jos. Militký.
69 — 40 stran. Cena broš. 50 haléřů.

řížová cesťa

Pána našeho Ježíše Krista.
Vydal Ant. Kaška, farář v Chlenech.

Stran 20 — 89. Cena 16 h; 50 kusů 7 K
100 kusů 12 K.

řížová cesta

(kratší předešlé) od Aegidia Jalse.

Stran 20 — 8". Cena 14 h. 50 kusů 6 K,
100 kusů 10 K.

Biskupská knihtiskárna
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,
Četoá uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

a :
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Biskupská knihtiskárna

v Hradel Králové

nabísí školní knihy:

L Malý [alerhismus
katolického náboženství.

Cena I výtiska vázaného 30 b.

2, OŘBONÍ KalROLLSUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

a. VAKY FalBODÍSDUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 k.
Katechimy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

"ouských ve Vládnídne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 189, slovou proti hotovému zaplacení.

Instrukce o Katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

Pravý Malinský křen
5 kg. 15 kořenů 6 K
5 kg. 20 kořenů 5 K
5 kg. 25 kořenů 4-50 K
5 kg. 30 kořenů 4 K

Kutnohorskou majoránku 1 kg. 2 K
zasílá iranko každou stanici

A. Jakubec, Kutná Hora.

l
n PRO PLESY$

1902
obrovský výběř

nejnovějších
vějířů, rukavic, punčoch, nákrčníků,
prádla, šněrovaček, škrabošek, co
tilionů, komických papírových čepic,
tombolových legračních předmětů,
šperků pro masky, lakových' stře

víčků, confety coriandoly a t. d.

odporučuje I. křesťanský

BAZAR ČUPR
v Hradci Králové, ť

v Divadelní ulici, proti kavárně p. Flaly. ( JNILI
CICICICIUGCICIICEÍ

===

P.T.spelkůmapořadatelůmzpačnásleva!
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Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

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

ve svó c. k. povolené kanoeláři jen
F*raha-II., Eliščinatřida1080.

(J. Syvalterův synovec, ná
stapce)

odborný umělocký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-—I.,

č. 145 st.. Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
stce +|se šelešnými rámy, st.

těmi 1 vsasením.

Veskeré rozpočty, skizzy i odborná
da bezplatné, bezevší závaznosti

kn definlilvní objednávce.

„= Nestetná vetejné i písemnépochvalnáuznání."fi
Založeno roku 1836.



mříží, náhrobních i zahradních, vrat,
vlastní

robní se zárukou.
V úctě veškeré

dříve J. Jeřábek

plnégarnitury.i

Navštívenky
všech druhů

nabízíBiskupská
knihtiskárna.

K "č
Kosety pro nemocné £

eee

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající

J. Bazoni, Počátky.

anzské Zanáry,
krásných tur, hluboce jdoucí, dovoluji si ua
bídnouti v ceně od 6—12 zl. Ptáky výstavní
dle úmluvy. Pěstuji to nejlepší. Kollekce moje
vyznamenána byla i na letošní výstavě od
borné v Praze [. cenou a velkou stříbrnou
medailí od vídeňského spolku. Zasílání děje
se dobírkou. Nehodící se v osmi dnech vy

měním. Hodnota ptáka odpovídá přesně ceně.
Prosím o úplnou důvěru.

Augustin Brychta,
strojník v Nymburce.

fdd04000PAOPTEROD)

KX K KPXKPKHRÉK
Nejdůstojněší bisk. koneistoří doporučený

umělecký závod

Jos. dkteslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování L

MÁ+

3 B
křížových cest, Božích hrobů, eoch atd. a od
bornou dokonalostí přesně dle alohn. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po 1uce. Roz
počty, cesty atd. ocbotné a bezplatně,

Závod pro kostelní práce a výrobu rámcůb4saložen r 1591.

PXPKHXHXIPXHXHXHŘdeDDD

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

„ ,pro pány i dámy
k nastávajícímu období

va nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

S TAKÝVÝÍ| "Kars ,
zlatých a stříbr. | hodinářa'zlatní. (©
skvostů, svateb.

darů, kapesních + v Rychnorén. K.
i nástěn. hodin přísežný analec

c k. okr. souduv krás provedeníPŘ OTE| vaitt

Ionáce V | Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P. J. Naškudly, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

OZZINTHYENNEHLETTNANTNKINNUKIKNKNXNKKNTENCIKKN

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské výrobní spoločemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají še obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

První i
katolický a zasllatelský závod |£

A dose Poláček d. spol
ij továrna na sukna v Humpolci E
j doporučuje veliký výběr černých a[
Jj modních látek pro P. T, veledůst. K

duchovenstvo,

Hj Cu přání poskytuji se výhody platební. |%

Vzorky na požádání zdarma a franco. |

04345

z04

ŤjaTejTelelelToT

4910191230201"3*39111010203030404020278

Heelsle

L CCCOOK O O O O OI

dos. Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Písárna a dílny: na Letné, Beleré
dího třída 612—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv.- Vác

lavské sáložny,
jesle, křížové ces Boží

hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křiitelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Bonovace starých oltářů a kostelních

zařízení
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vědy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty besplatné a

Jranko. Ceny levné a přísnívé platebníPodmínky.
5“ Cestyk poradám konají se na vlastní náklad. 8

doporučuje uctivě;

a
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizí
V

PřanilšKí JÍTOUŇ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatogratie a rozpočty na požádání.

"papooojnár onom“

S Malmský křen ž

ž letošnísklizně. |

Josef, Mikulecký,

KEPDXGSIGOIX CPICHIXGHIX

5 kg. asi 15 kořenů K 6—
3. 220. , „BU
6, „ 26. „, „ 450
5, „3 „4—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky K2
1 ka. Hincian . „K 12©

zasílá



sE OBOU :
Do Hradce Králové a okolí!

Podepsaný oznamuje velectěnému obecenstvu, že zařídil

vlastní sklad nábytku
na Pražském Předměstí.

Hotovím nábytek dýhovaný, massivní i měkký všech slohů,
jednoduchý i přepychový, odpovídající požadavkům nejvyšším.

MB“Výbavy pro nevěsty. "m
Na zvláštní práce se nákresy besplatně vyhotovují.

Zařízení dílny a eušáren na dřevní hmota, umoťňoje mně dodávati práce
jakosti zaručené, tak že každý, kdo dobře a sároveň | levné koupiti chce, s důvěrou

* na závod můj se obrátiti může. .
V plné úctě

Josef Hlavatý,
parostrojní truhlářství na Praž, Předměstí u Hradce Král.
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EPROČ
kupuje každý housle, struny jakož i veškeré

hudební nástroje
bl % vefiskladě Jana Čermáka v Hradci Králové č. 19vedle o. k. loterie?

k E
Ve [Protožemázbožídobré a levně prodává.“|aa

| ) Též správky, zvláště houslí přijímá

<A WR i CFA a přesněVYŤIZUjE.P4P%4

O 3 pokojích a kuchyni se vším
příslušenstvím v druhém poschodí
v „Adalbertinum“ lze pronajati
MB*od 1. března b. r. "ji

Jižní strana.

Podmínky v admin. „Obnovy“.

ludroch 4 $vatůněk,
umělecký závod

Praha-II., Tylovo náměstí,
u Národního divadla —*

doporočují veledůstojnému dachovenetva jakož
i slavným patronátním úřadům co nejuctivěji
své vzorně provedené

Boží hroby,
jichž návrhy různé zueflají se ochotně bez
závaznosti k objednávce, dále

oltáře, sochy, kazatelny, kří
žové cesty, obrazy, kříže

a veškeré předměty do chrámového zařízení
spadající vůbec. — Předělávky a opravy pro
vádějí ao co nejpečlivěji a se zarnčením.

BS“ Ceny mírné. "U
Odborné porady na místě konají se ocbotně

a na vlastní účet.

S S SÁLl m
W“ Pozor:"i

Všechny stěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky
seliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamami
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.: —— wg
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 plodiu v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnutí."ooo Bio*GBP *
Feledůst. duchovenstvo, sl. řeholím ústavům

a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
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vlasy, houby k mytí, žinky, toiletni mýdla m :

ve velkémvýběru,ústní vody, vůně ve terát „= neippovu,stkvostných kasetách, hodici se k vánočním 00 sterátakédenněvícedooběhupřichází.
dárkům a j. o Žádná pečliváhospodyňka nechťne

Výborné creamy ku holení Natem s | | STI, fentochutnýa zdravotníkávovýgebavingcolnmbianamístomýdlazasílám NÁpo)zavést.

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.

Pří větší objednávce poskytují svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a eprávně vyřizuji.

Prose za dobrotivou přízeň ujištuji, 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., Ellščina tř. 1 n.

G mJO ——eě
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O0BVRT x: Oo coo o og2 oo000090000% od9700050 00000

4 eoT.20 ro Dob P



Příloha
Beseda.

Ostatkové intermezzo.
Napsal Josef Váňa.

„Už mám těch řečí dost, rozamíš . . 1“
Pantáta Škrtil se rozkřikl, až te za

třásla okna, svraštil bněvem čelo, bouchl
pěstí na stůl, až talířky nu polici poskočily a
přeměřil eršícími zraky šenu.

„A jest to pravda, zlob se jak chceš.
Každá užije, jen já nic. Celý masopust abych

seděla doma jako PR kavnioaA panímáma Škrtilovázačala nabírati rt
ku pláči, zdvihla cípek zástěry a ož jím vytí
rala zaslzené oči.

To Škrtil nemohl ani vidět -Beze slova
chytil berenici, narazil ji na hlavu a už byl
venku.

Panímámě přešel pláč okamžitě.
„Však já mu to neslevím“ zahrozila za

ním pěstí. — Proto si mne nevzal, aby mne
jen pořád v chalupě věznil a dělal ze mne
nádenici. Což pak, když jsem žena, nesmím už
praničeho na světěužíti ?“

V tom hrkly hodiny a začaly bíti jede
náct. Panímáma se zarazila,

„Pro pána, ně jedenáct a plotna ještě
studená. Co budu vařit?“

A náhle škoblo jí obličejem cosi ďábel
ského a v uplakaných očích zatřásl se šibalský
úsměv. .

„Ha, já mu dám | — Ať zví co všechno
jest žena v domácnosti... — Za celý maso
pust mne noprovést a jen pořád do práce a
lopoceníhonit... Já mu povím... „1“

Při obědě pantátovi Škrtilovi nechtělo
jaksi dnes chutnati. Měl sice hlad jako vlk,
ale sousta uemohl pozříti. Nemastné, neslané,
připálené, vysušené, všechny nectnosti mělo
dnes to jídlo. Obracel to v ústech ge strany
na stranu, nutil se do toho, žvýkal násilím,
ale do krka to nechtělo a nechtělo.

„Co's to daes uvařila, vždyť jest to ne
slané!“ rozkříkl se na ženu.

„Tak?!“ odpověděla tato. „To se ti snad
jen zdá.“

„Nic se mi nezdá. A nemastila's to také!“
„Vlš, mnži, to si musíš mastné přimyslit,

musíme šetřit, třebas to bylo v masopustě.“
Náspálené jest to všecko. — Co's to, pro

Boha tě prosím, dnes s tím jídlemdělala ?“
Žena už neodpověděla, Za to měla v duchu

nekřesťanskou radost, že muže aspoň trochu
vytrestala za to, že ji nikam nechtěl o maso
pustě vyvésti.

Ten den šel Škrtil od oběda hladov. Z po
čátkuzrovnav něm všeckovřeloa chtěl mísu
i s obědem chytiti a boditi ženě na hlavu, ale
vzpamatoval se ještě v čas. Položil lžíci, po
křižoval se, narazil beranici a šel po práci,
jakoby se nebylo nic přihodilo. Když za ním
zaklaply dvéře, žena si mnula radostí ruce.

* o
*

Přiblížilo se masopustní úterý. Ze všech
stavení zaváněla vůně pešení a koblih a nad
doškovými střechami chalup jakoby se byla
vzpášela nějaká nálada sváteční. I ti kobouti
dnes jaksi veseleji kokrbali.

Dnes nepracovali nikde. I ten podraoh
čistě se oblékl, aacpal fajfčičku, procházel
se sebevědomě po návsí a spokojeně si bafal
a líbežně se usmíval, když tu « tam kmitla
ge na návsí nějaká maškara.

I panímáma SŠkrtilováusmažila dnes ko
blihy. Byly jak meruňky a když je postavila
po obědě před pantátu nu stůl, usmál se tento,
až se mu koutky úst protáhly skoro až k uším.

„No, dnes jsi se vyznamenala“ podotkl
a už nedočkavé zuby do jedné koblihy zaťal.
— „To abych tě přece jako za to dnes pro
vedl...“ — Víš co, ve čtyři hodiny ať jsi
v parádě“

„Opravdu muži ?1“
„No, když ti to povídám |“
Panímáma div radostí nezavýskla a ne

padla pantátovi kolem krku. Z vděčnosti při
nesla mu ještě jeden talíř kobliha ještě krás
nějších a růžovějších než prve...

Byli čtyři bodiny. Pantáta Škrtil seděl už
za stolem svátečně ustrojen a pokařoval si.
Čekal na panímámo.

„No, to je dost, že už jdeš. Spíše bych
pár koňů okšíroval než jednu ženskou“ vítal
na oko panímámu, když se konečně po dlouhé
době celá naparáděná jako nevěsta přibatolila
ze špýchárku.

„No bodejť bych se snad ani neustrojila.

Řekli DMv hospodě, že nemám ani kus tohoadru. m

„No tak pojď, tak pojdl“ usmíval se pan
táta. — A jestli pak máš také nohy v po
řádku. netlačí té snad střevíce?“ „Jen ty seo
to starej, o mne nemusíš míti strachu.“

Za toho hovoru vyšli ze síně, xamkli na
dřevěný zámek, klíč strčili do skuliny ve stěně
a už kráčeli po zápraží. *

„Sapristi, zapomněl jsem zavříti stodolu,
že tam budou slepice I“ zvolalnajednou pantáta,

A skutečně dvířka u stodoly byladokořán
latě plao slepic.

„Zenoško, buď tak laskava a jdi je
vyhnat“

Dobrák žena šla. Sotva však vkročila na
mlat a slepice vybnala, pantáta vklouzl za
ní, zavřel rychle dvířka a zastrčil je na petlicí.

„Jest tu hezky, viď!?“ podotkl. A sko
tečně, mlat byl umeten jako podlaha a apro

San stál větrník, na němě čistili od plevobilí.
„Tak teď buda prositi o taneček“ řekl

dvorně pantáta, uklonil se před ženou a už ji
držel okolo pásu a začal s ní satáčeti okolo
větrníku, až se jí sakně vysoko zdoovaly. Při

tom P říznýkvapík.„Skrtile, zbláznil jsi se ?“ zvolala paní
máma, když trocha dechu nabrala.

„Nozbláznil, jen do toho, jest masopust!"
A Škrtil točil panímámou jako posedlý.

V pravo, v levo, nazpět, do boku, do kouta
Jednoho, přes příč zase do druhého, až se
panímámě dělaly mžitky před očima.

„Ale pro Boha, muži, kde pak přece máš
muziku ?“ ozvala se na novo po chvílce paní
máma.

„Víš, eno, tu si musíš přimyslit. Já jsem
si musil mastné na jídle také přimyslit. A
ostatně musíme šetřiti i © masopustě.“

ena už ani nemukla 8 dala sebou točiti,
jak pantáta chtěl. Konečně zdálo se, že i sám
krtil toho má dost. Přestal ženou točiti a

utíral si pot.
"Ty blázne bláznoveký, pozbyl jsi o

ostatcích rozamu?“ vyhrklaihned vyčítavěžena.
„Nepozbyl, ale oplácím ti jen ten oběd,

víš? — Ostatně, máš toho ještě málo? —
Hned“

A pantáta vytáhl z kapsy koruna, ho
dil do koše větrníku a svolal, jako by stál
před muzikanty: „Tak ještě za korunu a hezky
řízně!l“a chytil panímámu a roztáčel jí na novo.

„Pro Boha tě prosím, muži, už přestaň!
Do smrti už ti dám pokoj a nebudu chtíti
nikam".

„No ještě za koranul“ zvolal Škrtil a
hodil novou koronu do větrníku a zatáčel
panímámou znova.

„Muži, pro všechny svaté tě prosím, už
přestaň! Budu ti mastiti i soliti, budu ti
etrojiti jako knížeti, jen mne už nech, sice
snad vypustím daši.“

Konečně si dal pantáta říci a panírmámu
pustil. Ta se zamotala jako opilá a div neu

dla únavou na studený mlat. Skrtil musil
Ji zadrteti A pot se jí řinol s čela, tváři,

vlasů, odevšad. Nepostačila ho ani zástěrkou
setirati.

„Máš-lipak svědomí|“ vyčítala muži polo
bázlivě a polo hrozivě.

Tense jen osmívala atíral si pot8obli
čeje také. A když se utřel, šel k větrníku,
vytáhl z koše koruny, jež tam byl vhodil
a drže je na otevřené dlani, řekl Šibalsky:
„Vidíš, ženo, tohle jsme ošetřili!“

Škrtilová zlostí zaťala pysky, ale nepro
mlovila už více ani slova. Věděla, še by
ostatky mohly dopadnonti ještě hůře

Zprávy hospodářské.

Obras školství hospodářskéhov nemích
korasy České.

Dues, kdyby se hospodář uja) rolnického
statku nezadluženého a pracoval na něm způ
sobem před 5Oti roky obvyklým, přiveškeré
šetrnosti své musil by se v několika letech
rozloačiti s majetkem svým. Nastaly jiné po
měry. Obilí, hlavní podpora přidřívějším bospo
daření, i v letech neárodných platí málo a ruční
práce drahá. Daně, různé dávky a uaše potřeby
životní se více než zdvojnásobnily. Povstal a
vyvinul se průmysl, který hospodářetví značně
napomáhá, sejména strojnický a chemický. Tím
veškeré působení rolníkovo jak v hospodářství,
kterým se zabývá, tak | v životě veřejném vy
žaduje nyní větších vědomostí a značnějšího

rozhledu než za dob dřívějších a proto je za
otřebí, by i rolník pro svůj stav dekonaleji

byl připraven a lépe vzdělán, než-li dosnd bylo

svykem. Vzdělání dorosta rolnického na školách
hospodářských jest jedinou cestou k povznesení
zemědělství. Školství je vždy obrazem vzdě
lanosti a bohatství národního. V té příčině
remě korany České, ač jsou perlou mocnářství
rakousko-uherského, ještě v mnohém proti cizině
jsou pozadu.

Nejstarší školu hospodářskou měly Čechy
v Rabíně, kde r. 1850 ji zřídil kníže Schwar
senberk hlavně pro svá potřeby. V roce 1901
bylo v Čechách všech hospodářských a lesnic
kých škol 60: 40 čes. a 20 něm. Z těch je
škol rolnických Zročníkových 15(10 čes. a 6 něm.),
mezi nimiž je rol-Jnářeká v Hurepolci Česká
a v Trutnově něm, vinařeko-ovocnická na Měl
níku čes. a v Litoměřicích něm. Mlékařeká škola
jest ta pouze jedia a to něm ve Priedlandě,
Zemský utrakvistický (oboujazyčný) ústav pomo
logický (ovocnický) je r Troji. Lesnické šloly
nižší máme dvě něm. a jednu českou v Píska.
Pak je 27 zimních hosp. (20 čes. a 7 něm.)
Vytčené školy zřízeny jsou hlavně pro žáky,
kteří odbyli školu národnía vydržovány zvlášt
ními kuratorii (dozorčí rada) za podpory země
a státu.

Střední hospodářské školy v Čechách jsou
v Chradimi a Roudnici české a v Kadani něm.,
vesměs ve správě zemské. Do těchto středních
škol přijímají se absolventi nižšího gymnasia,
reálky, též měšť. školy. Do Llesnicke školy
střední v Písku (čes.) a v Bělé (aěm.) třeba
vzdělání vyššího a odborného.

Z vyšších zem. škol hospod., tak zvaných
akademií, je česká v Táboře a něm. v Liebwerdě,
v nichž pro absolventy škol středních je stu
dinm dvouleté; umožňuje ce však vstup ižákům
Ze U. tř. škol středních.

Na české vysoké škole technické v Prase
jest zemědělské učení částečně zastoupeno
kulturně technickým oddělením. Jest tu i do
centura lesnictví Totéž zařízení i na německé
technice v Praze.

V oejnovější době počíná se věnovati
pozornost i vzdělání hospodyň; tak sřízeny
hospodyňské školy české ve Stěžerách, Lou
nech a Něm. Brodě a 2 něm. Mimo to pořádány
v posledních letech pětiměsíční kursy hompo
dyňské při hospodář. školách v Opočně, Chru
dimi, Roudnici a j.

NaMoravě vyvíjelo se školství hospodářské
podobně jako v Čechách. R. 1901 bylo tam
42 hosp. škol, 26 čes. a 16 něm. Z těch je
1 střední čes. a I něm., 1 vyšší a 1 nižší lesnická
škola něm.,1vyšší zahradnická něm.,5 rolnických
(2ročních) čas. a 2 něm., 18 zimních čes. a
8 něrm., | hospodyňská čes. a něm., 1 pomolo
gický ústav čes. a | něm. Při technice v Brně
je též docentura zemědělství.

Ve Slezsku je 1střední hosp. škola. něm.
a 6 zimních, z nichž pouze 1 česká.

Ale toto hospodářské školství netěší se
v lidu valné přízní. Dle sčítání lidu z r. 1890
bylo v Čechách při zemědělství zaměstnáno
téměř 16 mil. osob, z nichž bylo 292.945 sa
mostatných hospodářů. A v r. 1899—1900 čí
taly veškeré hosp. školy v tomto království
pouze 2012 žáků. Při mnohých zimních a rol
nických školách bylo v třídé pouze 6, 7, 8,nej
více9 žáků. Na Moravě a ve Slezsku týž poměr.
Hlavními příčinami této wnalé návštěvy jest
ovšem hospodářská tíseň a nevšímavost v kru
zích rolnických. Ale nebuda jinak, dokud ho
spodářské vyučování nezavede se na každé
obecné škole. Stupínkem k tomu je zavádění
pokračovacích kursů hospodářských při někte
rých školách obecných a měšťanských. Bylo
by si jen přáti, by na učitelských ústavech
vyačováno bylo vědám hospod. odbornými oči
teli a to důkladněji než dosud.

Čechy a Morava jsou perlou v mocnářství
rakouském a přece nemají vysoké školy země
dělské. Škola taková jest pouze ve Vídní a
k tomu ještě bez školního statkua v Krakově,
málo navštěvovaná.

Ku všeobecnějšímu vzdělání rolniatva
zřízení jsou při každém odboru zamědělské
rady v Čechách j na Moravě kočovní učitelé
a učitelky, kteří vedle učitelů zimních škol
hosp. konají přednášky a učebné re tam,
kde o to v okreku sobě přikázaném byli hosp.
spolkem požádáni.

Mimo to různé hospod. spolky ujímají
se s velkým úspěchem rozšiřování a problubo
vání odborného vzdělání a vývoje obchodně
hosp. organisace rolnictva nejen přednáškami,
ale i zakládáním hospod. družstev, pořádáním
výstav atd.

Pokračujeme sice, ale přece v cizině jsou
pokročilejšími. Na př. bospodář. školy v Dán
sku navštěvuje více než 90 procent rolníků. A
to jest blavní příčinou neobyčejného pokroku
v zemědělství a velkého blahobytu rolniotva
dánského.



VeŠvédsku zřízevy jsou ovocnářské školy
ženské, v nichž se ženám dostává praktického
4 theoretického vyučování ve všech oborech
práce zahradnické, dále ještě v konservování
ovoce a zeleniny, jakož i v připravování ovoc
ných vín ašťáv. Nejnověji učí se na takových
školách malování krajinek, jakož i zhotovování
věcí, spadajících do uměleckého průmyslu. Ab
solventky těchto škol nalézají pak velmi snadno
pěkného výdělku.

A ve Francii, Belgii a Švédsku jsou zu
vedeny zvláštní kursy hospodářské pro vojáky,
jimiž se má čeliti odcizování se dělnictva boa
podářskéhopůvodnímujich povolání,k němuž
při službě vojenské v městech značné jest lá
kadlo. Mnoho ještě máme doháněti, ale dá
Bůh, i my vynikneme.

Pěstování rostlím lókármnických.
Nový pramen příjmů vzejíti může našim hospo
dářům zvláště menším pěstováním rostlin lé.
kárnických a kořenitých. A hodí se k tomu
Pustá stráň, vlhká bažina, temný kout atd.,
Jen když pro takový koutek zvolí se příhodná
rostlina, která by tam našla nutné výživy.
Co se všelijakých olejů a essencí (výtažků)
nyní spotřebuje! Výrobci voňavek, mýdel,
cukrovinek, rosolek atd. odkázání jscu dnes
spotřebou rostlinných výtažků výhradně na
Německo,a Francii. Dobrovolná tato daň, již
cizině odvádíme, sahá do statisíců — a přece
by mohlo, ne li vše, tedy aspoň většína doma
zůstati. Anýz, fenykl obecný, majoránka pravá,
máta kadeřavá, peproá a potoční, meduňka

rec obecný, růžovice, šalvěj lókačská, země
žluč obecná jsou mezi mnohými zvlášť ku pě
stění odporačitelné. Pěstování rostlin kořeni
tých provádí se už i u nás v Čechách na
málo sice místech, ale s dobrým výsledkem,

Králík. Naši menší rolníci a dělníci
okusí masa pouze v neděli, ba v některých
krajinách jen o největších svátcích. A přece
i ten nejchudší podrah mohl by se týdně ko
likrát posilniti zdravým a laciným masem,
kdyby si hleděl králíků. Zavřít králíka do
chlévka, ahodit mu 3krát denně trávy, uneb
popřát mu v chlévě, co po kravičce a koni
v žlabě zbude, to ovšem není rozumným cho
vem králíků. Ale z nějaké té knížky, o chovu
králíků u nás už vydané, se poučiti, vzíti
kousek papíra a tužky a dobře si všecko
zaznamenati a spočítati, v létě klásky po poli
piloě sbírati a různou travičkou i na zima
pamatovati, pak se nám králíček zalíbí a hodně
i vyplatí. Nejenom maso, ale i kožíšek ná
zimu byl by nám pak milým. Ve Francii, Belgii,
Holandsku a Anglii pěstuje se ročně králíků
na miliony. © V nejpřednějších hostincích
tamních předkládá se denně chutně upravené
maso králičí. A zpracováním kůže, kožešiny
a srsti v závodech koželužských, rukavičkáře
kých, kožešnických a kloboučnických posky
tuje se tisícům a tisícům rukám práce a vý
dělku. Naříkáme na zlé časy a přece ještě mi
liony posíláme do ciziny za různé výrobky,
k oimž králík přispívá. Ku povznesení králí
kářství v zemích koruny české počal známý
už spisovatel o chova králíků učitel Jan Kálal
v Bernardicích vydávati časopise „Králíkář
českoalovanský“, v němž mnobé poučení pro
nás. Celoroční předplatné 2 K 40 h.

Literatura.
Nákladem J. O'ty v Praze. Laciná knihovna

národní. Serie XXIV. a XXV. seš. 52., 1. a 2.
20 h. Z rozmarů života. Novely Boh. Brod

ského. — Nahoře a dole. Román Frant, Herozega. Z ma
ďarského přeložil G. Mayerhoffer. Anglické knihov
ny řada IL., sešit 1., 2, 4., 4, 5, 8 a
7. J. M. Barrie: Sentimentální Tommy. Přeložil
J. Bartoš. Seš. 1. a 2. Th. Aldrich : Marjorie Dawova.
Přeložil J. Benešovský-Veselý. Seš. 3., 4., 6., 6. a 7.
po 24 h. Básnické splsy Jar. Vrchlického: Já
nechal avět jít kolem. Seš. 229., 230. a 231. pošžh.
Sebrané spisy Kar. Světlé. Prostá mysl. DI. II
Seš. 1., 2., 8., 4. a 5. po 30 h.

Nákladem české grafické epolečnosti „Unie“
v Praze. Spisy Julla Zeyora: OndřejČernyšev, román,
Seš.8,9.a 10. po40h.Spisy Sofie Podlipské. Anna.
Román. Šeš. 14. a 15. po 30 h.

Nákladem Jos. R Vilímka v Praze: Divoké ko
ření od J. Klecandy. Hamoresky s illustracemi. Seš.
1., 2., 3. a 4. po 25 bh.Devatenácté století slovem
i obrazem. Seš. 47. za 60 h, Dívčím srdcem. Redi
gují P. Maternova a O. Petrova. Ztracená. Z franc,
přeložila O. Petrova. Sešit 1. za 10 h.

Jos. Ehrenbergra sebrané spisy zábavné.
Sv. III, seš. 29.—32, po 32 h. Náklad. Cyrillo-Meth.
knihkupectví G. Francl v Praze.

Homiletická knihovna. Sv. [. seš 4. X. An
toniewicze Misijní kázání. Sv. III seš, 1. ThC. J.
Ledinský: Krev jeho na nás a na naše syny. Osm
konf. řečí. Cena 60 bh.Nákladem Cyrillo-Metbodějaké
knihtiskárny V. Kotrba v Praze,

Z pole i losa. Pravda a leš z mysliv. života.
Naepaal B. Brodský. Seš. 2. a 3. po 40 h. Nákladem
R Prombergra v Olomenci, :

ov.|Pouť do sv. země a Egypta.Průvodce
místech. Popisnje dr, J. Sedláček. Z „Hlasů katol.
spolka tiskového“ v Praze. Cena 1 K 90 h.

Matice lidu, vydávsná náklad. dr. Ed. Grégra
v Praze. Roč. 36., č. 1. Panna Orleánská. Historický
román Marka Twaina. Předplatné ns 6 knih 2 K 20
h poštou.

Čechie. Obrázkový a zábavně-poučný měsíčník.
Řídí a vydává Jan Pauly. Roč. 1., seš. 2. Předplatné
na celý rok poštou K 9.40 zasílá se administraci
„Čepbie“ na Smíchově.

MUDr.Jan Josenský: Zuby a jich ošetřování.
Zuby umělé. S 21 obrázky. „Bibliotěky lókař. spisů
Populárních“av. X. NáklademHejdya Tačkav Praze.
Cena | K4 h. Spis tento doporačojeme každému,
kdo si přeje zachovati pevný a zdravý chrap pro
stáří.

Náš Domov. Obrázkový zábavně poučný tmě
síčník pro lid, Ročaf předplatné 4 K zasílá ne na
adresu „Náš Domov“ v Olomouci, Laadonova nlice,
číslo 15.

Serafinské Květy. Č.sopie terciářů českoslo
vanských, Roč. I., seš, 5. Předplatné 2 K ročně zasílá
se ajministraci Seraf. Květů do Olomouce

Právní rádce pro. dachovní správa. Ročník I.,
ped. 7. a 8. Vychází ve lhůtách čirnáctidenních a

ředplácí se na 5 seš. i s poštoá 3 K 20 h. Píše
Irho. Jan Pauly, kaplan na Smíchově. Nákladem
Věstníku katol. duchovenstva. Administraci vede J.
Kotík, knibkupec na Smíchově.

Rozhledy polídumilství, jediného filantropi
vkého našeho měsíčníku, redakcí JUC. F. C. Vlka, č.
1., ročník X. a bohatým obsahem. Roční předplatné
4 K přijímá Lotty Trakalová, choť řiditele akademie
hr. Straky v Praze III.

Mistr Jan Hus či sv. Cyril a Methoděj?
Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž, aby
ode všech byl oslavován? Napsal Jan Vychodil. Na
akladé u J. Melichárka na Velehradě.

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmůmkřesť.
školetví“ Roč. XVIL. číslo 2. a3. Redaktor Dr. Rudolf
Horský. Majitel a vydavatel dražstvo Vlast v Praze.
Roční předplatné 5 K. Vychází 1.a 15. každého měsíce,

Křesťanská Škola. Vydavatel a redaktor Váci.
Špaček. S příloboa „Obrana“ pravdy kčesf. ve veřej-:
ném životě. Vychází dne 1. a 15. každého mčefce za
předpl. ročně 6 K. Expedice v Cgrillo Meth. knihti
skárně V. Kotrba « Praze.

Učitelské noviny. Týdeaník pro české učitel
stvo, Roční předplatné 7 K 20h Administrace v knib
kupectví dra. Frant. Bačkovského v Praze, Zitná
ulice 55.

Maxim Gorký: Foma (ordějev. Z ruského
přeložil Jan Wagner. Seš. 2., 3. a 4. po 30 b. Nákla
dem knibkupectví Fr. Hovorky v Praze, Žitná ul.

Jak lze vyvracetí stromy ber nebezpečí.
Milotický Hospodář přináší v čís. 2. t. r. obšírné
pojednání s illastracemi o vynálezu rolníků Sajdla
a Kaře va Střenicích, jak lze pomocí basáku vyvraceti
stromy neb pařezy bez motyky, sekery a bez nebez
pečí vůbec. Administrace „Mil. Hosp. v Miloticích
u Hranic.

Svět zvířat. Obráz. čtrnáctidenník, obsahující
hojnost rad k chovu všech zvířat. 6 K ročně zneflá
se administ. v Praze, nad Klamovkou.

Hospodář Českoslovanský. Týdenník illust. ©
věnovaný všem zájmům zemědělství, hosp. průmys'n
atd. Roč. 82., čís. 5. Roč. předp. 10 K zasílá se
administraci v Praze, ve Vodičkově ul. ,

|

Hospodářský list. Týdenník, věnovanýrolnictví, |
hosp. průmysln atd. Roč. 27., číe. 18, e bobatým |

do Chrudimi.

Historické Rozhledy.Poačné čtení pro mládež ©
českoslovanekou.€ Řídí Ant. J. Zavadil. H R přiná- |

šejí články o naších hradech, městech, zámcích atd. |
1. čís. roč V. cbanhuje: Tycho Brahe. —|Dějiny bradů
Obebu afiVildštejno na Chradimsku. — Dvě keltická
„Hradiště“ a ves Podmokly v Křivoklátsku. — Vá
pěnný Podol. — Oraveký zámek atd. Předpl na rok
8 K. Vychází u E. Šolce v Telči. Doporučujeme.

OKNOKANINKKANANTILIKNTOTEDIC

Vademecum
seu Brevis Synopsis

materisrum et cásuum in cura animarum freguen
tiorum. Ad usum potissimum clericorum et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos Au

ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 541 — 8%.— Cena broš K 320, poltou

K 3m.
Kniha se schválením Ordinariátním vydaná

sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

ečná ve všech pochybnostech kněžského půso
ení se naskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v authentickém znění
regulae Jurie Canonici, seřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrových, důležitou konati- |;
tuci Pia IX. „Apostolicee Sedis“ o censurách
církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nostech.

Biskupská knihtiskárna.

Prvni výroba a

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,

oC
oZaloženo r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel 2ava
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atříbřené, zněseručí.
Vlastnívýroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídití. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené ae stvrzením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 6e tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
uádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co uejvíce.
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Příležitostné dary.

Václav Šole,
| zlatník a střibrník, řísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(ev.-Janeké 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 stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých

| drohů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější
než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovojí, též
veškeré správky hodinek se vyřizojí.
PEP“Věe za levné ceny. "IN

Staré skvosty se kupují a vyměňuji.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

odporučoje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní P

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru ne přání k na

blédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočty se neúětují.
Proredeno ke 300 oltářů.

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valcha vždy potrvá, nebottvrdostí Anezdol
ností inramoru jest nezimarná, vždy hladkou a čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší aněhobílé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i času do
cílí jskó žádná jiná pračka aniž prací stroj. Při
tom všem jest tóž levná, v dřevěném rámu za
sazená, stojiť 6 K. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VIL.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor,

desk nábytkových, Belcredihotřída 525.
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Dva a jeden jsou dva.
Byla jedna macecha — povídám jednu,

poněvadž všecky nejsou tukové. Byla tedy jedna
macecha a ta měla vlastního synka jednoho a
dva po nebožce. A bylo to jednou o masopustě,
když se v té domácnosti sabilo prasátko a
jitrničky již hotové na prkně vedle sebe ležely,
Dříve než se nevlastní hoši nadáli, podstrčila
matka vlastnímu syokovi dvě jitrnice, ačkoliv
si před tím sám již také jednu do kapsy byl
strčil. Než ubohým hochůra nevlastním začaly
teplé jitroičky také na zrak, čich a choť pů
sobiti. I prosili tedy o jitrnici. Několikráte
odbyla je matka. Konečně pak, když se proto
měl v domě strbnouti veliký křik, odhodlala
se matka k činu dle pamětihodného počtářství,
dle něhož dva a jeden jsou dva. Na jedné
straně stál její boch jeden a na druhé straně
nevlastní dva. A tak se stalo, že každá strana
dostala jitrničku jednu 8 doložením: Tak!
A vy —totiž ti nevlastní — af jste mi zticha;
máte tolik jako on! — Uplynulo více let. Vlastní
syn stal se pánem na statku a matka byla tam
na dobrém výměnka. A ti nevlastní musili ze
statku, v něrož ge narodili dříve, než bratr jich
a byli rádi, že měl puk každý chalupu s ně
kolika korečky pole v rodné osadě, takže to
rozdělení majetku ani podle toho pravidla „dva
a jeden jsou dva“ nebylo. Ba stalo se, že ten
nevlastní syn, jenž přízní matčinou a slabostí
otcovou statek neprávem měl, zvolen byl sta
rostou 4 pánem v obci. — Ale jedenkráte vy
pukl v noci oheň v jeho statkn. Majitel jeho
utekl na nável. aby si zachránil život, a tvrdě
spící matka — macecha — zůstala tam. Když
však již oheň velice se vzmohl, objevila se
mezi plameny u okna, lomíc rukama a
prosíc o smilování a zachránění. Vlastní syn
tupě na to hleděl, avšak oba nevlastní — cha
lopnici, ti po té „nebožce“ — vrhli Ba do
hořícího stavení a utrživše si něco popálenin,
vynesli matku ještě živou ven. Lid byl velice
dojat a matka jim 8 pláčem děkovala. Ale
ženy těch chalupníků odlehčily si, vzpomenuvše
si na to dělení jitrnic, o němž moži jim často
vyprávěli, řkouce: Ano, anol Je to zase to:
Dva a jeden jsou dva. A co dále? Iuu nic.
Statek se znovu vystavěl. Ti dva vysvoboditelé
zůstali chalupníky, a ten jeden, který myslil
jen na sebe, zůstal na statku pánem. A když
jedenkráte kmotra kovářka zmínila se výměn
kářce : Ti dva vás přece mají rádi, řekla: Inu, ano!
Ale co platno, když jsou přece jen — nevlastní.
A tak zůstalo navždy pravidlem, že jeden byl
více než ti dva po té nebožce, ač i život pro
ni obětovali.

Jest jedna matka. Jmenuje se Austria
(Rakousko), podělajíc děti podle počtářetví té
macechy,podlepravidia:Dvaajeden jsoudva,
Jednalo se o dělení. Někomu, kdo má zdravý
žaludek, nejlepším pokrmem a nejvzácnější
pochoutkou jsou libovonné jitrničky. A zdra
vému várodu nejdražším a nejžádoucnějším
pokrmem ducha jest vzdělání, jehož vrchole
u nás dosáhnouti se má „vysokým učením“ čili
universitou. Jednalo se tedy o podílení univer
sitou. Němců v Čechách jest asi třetina, Čechů
dvě třetiny. A proto podlo té macešské mathe
matiky (počtářství) stalo se před lety podělení
aniversitou tak, že na jedné strané stál ten
synek ovlastní“, a na druhé jakoby dva ti ne
vlastní. A proto matka Austrie, když už v do
mácnosti byl křik, dala universitu jednomu
tomu, který beztoho přízní její dříve více si
nabral, než bylo spravedlivo, a těm dvěma ne
vlastním také jednu. A ubohým nevlastním
řeklo 86: Tak! Ať jste mi už zticha! Máte
tolik jako on. A byli zticha. Spokojili se tou
macešskoumatematikou „dvaa jeden jsou dva“.

Tak to bylo v století devatenáctém, vsto
letí světla, práva a pravdy. A v století dva
cátém se při té mathematice zůstává. Jedná se
nyní o universitu pro Čechy na Moravé. Osm
milionů Němců má již universit šest. Sest
milionů Čechů má jedinou. Škoda, že už ne
chodím do školy ptrividlní“, kdež jsme každého

torovou napsaný úkol dle „reguladetri“. Byl
to počet, kde tři číslice byly známy a čtvrtá
se měla dle nich vypočítati. Pan kantor měl
by pro jedno odpoledne hezkou „reguladetri.“
Když osm milionů Němců má universit Šest,
kolik jich má míti šest milionů Čechů? Jestli
pan ministr Hartel pro češtinu nezapomněl
mathematiku, musily by mu podle toho regula
detri vyjít více než čtyry university pro Čechy.
Aletak počítávali ti staří kantoři, kteří bývali jako
i náš pan kantor z celého srdce — křesťany.
Matka Austrie stala se liberálnicí a proto má
nejraději ta macešskou mathematiku. Češi na
Moravě chtí universitu a proto Němci musí
míti také o jednu více. Bude to přapodivná
reguladetri. Němců je osm milionů a mají uní
versit šest. Češi mají jen jednu, ale dostanou-li
ještě jednu, musí Němci tak: jednu dostati.
A tak to bude vypadati takhle: Osm milionů
Něsnců bude mít universit sedm, šest milionů
Čechů dvě. A to bude platiti, hledíme-li na
Rakousko vůbec. Pohlédneme-li však na Moravu
zvlášť, bode matka Austrie provádět zase tu
mathematiku s těmi jitrničkami. Dva a jeden
jsou dva. Němců je tam třetina, Čechů dvě.
A tak opět jeden ten „vlastní“ jednu, a ti dva
nevlastní též jednu. A buďte zticha! Máte stejně.

Ale i vše ostatní děje se dle mého vy
pravování. Ten „vlastní“ dělá se pánem ve
statku. Ti nevlastní — Slované — tém se
strká jen tak nějaký ten koreček. Ti ať jsou
v té osadě © v tom státě — chalapalky.

Jen aby to nebylo jako roku 1866! Tu
statek hořel. Matku Aastrii krví svou a životem
svým zachraňovali „národové“. Dokud bylo
bojiště v Čechách, hleděl na to Vídeňák tupě;
ale když se mělo bojiště dostat k Vídni a
Prušák do Vídně, tu Vídeňák honem usiloval,
aby císař pánuuzavřel mír. Nejvíc byli popálení
ti nevlastní, ten „vlastní“ do toho ohně nechtěl.

A což kdyby dnes začalo zase hořet v totu
statku, v němž ten vlastní pánem se dělá? —
Mám strach, aby ten „vlastní“ nemyslil jen na
sebe a matku Aastrii nenechal v plamenech,
třebas rukama lomila a o zachránění prosila.
A zase by to byli ti nevlastní, kteří by se
vrhli do plamenů a život v nebezpečí vydali
za matku Aostrii. A až by byla zachráněna, co
potom? Inu pic. Ten vlastní by bezpochyby
zase zůstal pánem ve statku, a ti nevlastní by
zůstali chalupníky. A jestližeby nějaká kovářská
povahu řekla: A přece tě měli rádi, bojím se,
že by zase přišla odpověď: Inu, ano! Ale co
je to platno, když jsou přece jen — nevlastní.
— Jsou po „nebožce“. Nebožkou totiž myslí
přemnozí ti nevlastní, že je to koruna svato
václavská. Ale dokud ta nopřijde zase ku svým
právům, nepřestane to počtářství, žodva a jeden
jsou dva, čili že jeden je víc, než dva po
nebožce.

Ale na jedou překvapující věc musím
ukázati. Jost to ta pravda, že nejen v politice
provádí se tato macešská mathematika, ale že
ji vůbec provádíkaždý blud.

Naše nábožensky smíšené obce podávají
toho velmi často důkaz. Jedná se n. p. 0 po
stavení kříže na návsí nebo na náměstí. Katolíci
žádají příspěvek © obecního jmění. Mají-li
většinu v obecním zastupitelstvu, povolí se
příspěvek, ale za jakou podmínkou? Co do
stanou z obecního katolíci, to musí na své
náboženské potřeby dostati i evanjelíci. Ale
stane se tak i tenkráte, když —jak o jednom
místě vím — katolíků je dvě třetiny a van
jelíků třetina. Na jedné straně dva, na druhé
jeden. To máte, ale ať jste zticha. Máte stejně.
A tak se to stvrdí i v okresním zastupitelstvu.
A to proto, že tam bnď evanjelíci mají větší vliv,
anebo že zliberalisovaní katolíci myslí, to že
je snášelivost, když evanjelík dostane sám tolik,
co katolíci dva. A kdyby uúěkdo vystoupil a
řekl, že to je nesprávné, macešské, je to pak
fanatická nesnášelivost, klerikální rejpalství.

V jeduom městečku mívávali evanjelíci,
ač jich je jen třetina, skoro všecka místa na
radnici svými lidmi obsazena. Ale když tam
byl zařízen katolický spolek a ospalí katolíci

dnserty se počítají levně, Ročník VIIL

se probudili, k volbám šli, dva sbory si vy
dobyli u jeden evanjelíkům zůstal, řekl do
suvadní starosta, evanjelík, katolikům: „Tohle
jste nám neměli dělat“. To byla dle evanje
lických pojmů nesnášelivost, to byl klerika
lismus. Lepší bylo to staré helvetské regula
detri, dle kterého se tak pro jinéno do zastu
pitelstva přibral jeden katolík — bačkora —
a druhý polohelvet, jenž měl ženu helvetku.
Tu byl ten pokoj v obci. Ale od té doby, co
se začali vydávati knížky jako: Kříže a kalichy,
kalendáře jako Meč nebo Štít, od té doby, co
se z Hradce o to usiluje, aby katolíci zuli ty
bačkory, aby je přece bylo slyšet, když si
dupnou, od té doby šíří sa nesnášelivost, kato
líci stávají se fanatickýmmi.

Zatím je to ovšem zcela jinak. Ten starý
katolicismus, to je spolu ten starý učitel, který
spravedlivé reguladetri předpisuje. A kdyby
Austrie a nyní pan Kčrber s panem Hartlem k to
muto pánu kantorovi do školy chodili, dávno
by Austrie přestala býti macechou — Slovanů.
Dávno by se vládlo dle starého počtářství, dle
něhož dvu 4 jedeu jsou tři."Se07

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 12. února.

(0 překvapujícím návalu hotových peméz do prač
ských peněšních ústavů. — Jak svrbodomyslní
členové semského výboru království Českého „rozší

řují“ občanské svobody zemského úředmictva./

Ve přítomných dnech nastala v českých
veřejných poměrech nanejvýš vážná a důležitá
situace, na jejíž dosah a důsledky jest třeba
celou českou obecnost důtklivě upozorniti. My
bychom pokládali šťastné vyřízení a případné
vykořistění této situace za jeden z.nejšťastněj
ších politických kousků, jež by mimo to náš
lid a naše obce a okresy mohly provésti beze
všeho dovolávání se poslaneckých vlivů, které
v poslední době u nás obyčejně všechno spíše
pokazí.

Následkem loni v Německo na jevo vyšlých
finančních darebáctví a následkem toho, že se
konečné spekulacím nu vídeňské a berlínské
burse přestalo u nás důvěřovati, kde kdo mohl
stáhl svou hotovost ze všech riskantních pod
niků a tu 80 najednou po novém roce 1902
v Praze objevilo potěšitelné divadlo, jak jest
dnes český národ vlastně finančně silný a co
by mohl dokázati, kdyby tato jeho finanční
síla; která jest mimo to v nezastavitelném
vzrůstu, byla moudře zorganisována.

Když nebylo pro české kapitalisty, kteří
své hotovosti ze všelijakých nejistých německých
spekulací odvolali dorů, dostatek spolehlivých
papírů ukládacích, zahrnuty jsou ©pražské
peněžní ústavy najednou takovým přívalem
ukládaných v nich hotovostí, že jsou dnes pro
bezpečné věřitele A hypoteky v Praze celé
miliony půjček k dostání a v ohledu tom sto
jíme vlastně na počátku emancipace českého
kapitálů od zlodějských spekulací cizích, 0
nichž jsme na tomto místě již své doby po
jednali, jak při nich miliony českých peněz
byly ztraceny.

Následek náhlého návalu hotových peněz
do Prahy, kterýžto český kapitál odňat byl
německým spekulacím a podnikům, spůsobil
v Praze situaci, na jaké český národ zrovna
zvyklý není. Veškeré spolehlivé a bezpečné
peněžní ústavy a závody pražské v důsledku
návalu hrooucích se do nich penéz byly nu
ceny snížiti úrokovou míru až na 3 nebo 3"
ze sta. A ještě je otázka, jest-li za tato cenu
bude moci být veškerý český uvolněný kapitál
rychle na úrok umístěn, ač holze dnes za 4%
a 5 ze sta všude dostati.

O tom není žádného sporu, že toto odvo
lání českých peněz z německého podnikání



donese českým kapitalistům značné ztráty,
neboť diference v úroku v prvních dobách
budou obnášeti miliony ročně. To však na

druhé straně bnde českým majetkovýmPměrům opět dvojnásobně ©nahrazeno tím,
že německý průmysl a obchod odnětím
českých laciných kapitalů — v Německa dnes
na bezpečné bypoteky možno penize dostati
při nejmenším za 6 ze sta — bude museti
v českých zemích ve svá výbojné konkurenci

sloviti.
Avšak nymí vážné slovo! Tento list netmá

sice tak vysokou tribunu, aby jeho hlas celý
český národ každodenně slyšel. Než přes to
má dnes takovou vábu a těší se takové dů
věře a pozornosti, že přes jeho vývody a
upozornění český lid jen tak zhola k dennímo
pořádku nepřechází a proto také v této chou
lostivé hospodářské situaci, která pro pokrok
a sesflení českých zájmů a prospěchů jest
nanejvýš důležitou, jeho mínění zajisté že pří
slešného povšimnutí a uvážení dojdou.

Dnes v Čechách nastal den, že možno
zde peníze neobyčejně lacino a výhodně si
vydložiti. Situace ta dlouho nepotrvá, neboť
jednak ti, kdo hotovosti své cizím spokalacím
odňali, zcela pochopitelně dlouho nevýhodně
S nimi ua nové věřitele čekati nebudou a jednak
brzy naleznou se všelijací noví podnikatelé,
kteří se o jejich zapůjčení budou hlásiti. Mi

loženských tresorech povalovati nebudou.
Proto kdo v českých zemích potřebuje měco

stavěli. která česká obec a který český okres má
sa mulné něco budovali nebo oříditi, s čím se do
posud odkládalo, nechť dnes rychle ku provedení
toho přikročí. Spůsobem tím prokáže se nejenom
českým jednotlivcům, ale celé české věci dvojí
nanejvýš platná služba. Předněčeští jednotlive,
české obce a české okresy dostanou zu ny
nějších poměrů dostatek potřebného jim knpi
tálu lacino 4 výhodně, což by pro celek časem
znamenalo miliony čistého zisku a za drohé,
kdyby uvolněný český kapitál, který byl vět
Šinou německé špekulaci odňat, rychie byl
zase umístěn, aby příliš muoho na úrocích
netratil, tím by byly opět zamezeny miliony
ztrát. Dlužníky výhodnými půjčkami nabytý
zisk a věřiteli rychlým umístěním peněz uše
třená škoda dohromady zjednaly by české
obecnosti do netušených vam jdoucí finanční
prvspěchy, což by mělo pro českou věc dvoj
násobnou cenu tím, že dříve německému pod
nikání vlastně proti českým obchodním a prů
myslovým zájmům k disposici stojící kapitál
náble octl by se ve složbách domácích.

Po tomto prostém, avšak zajisté že kaž.
dému srozumitelném výkladu, o co vlastně
běží, netřeba se více o nastalé hospodářské
situaci šířiti. Kdyby měla býti nepochopena,
nevyužita a zanedbána ge strany české, zna
menala by ohromné škody; kdyby však celá
česká veřejnost postřehla výnodné její stránky,
pak není o tom pochybnosti, že by zužitková
ním jejich byl v českých zemích český živel
ve sv:ch majetkových poměrech netušeně se
sílen a odpůrce jeho povážlivě zkrušen a
oslaben.

FEUILLETON.
Eeklo.

Napsal Pavel Doberský.
(Pokračování.)

Po ofěře spočítal Hasil ještě s některými
důvěrníky ofěru a slavně ohlásil: »Vybralo se 4
zlaté 26 a půl kr. Za ty peníze ornátu ovšem
nepořídíme, ale koupíme velum, toho je též po
třeba. A když přišel domů, přidal k sebraným pe
nězům ještě deset zlatých sedmdesát tři a půl
krejcaru ze svého, ač mu nezbývalo, a velum
koupil O pouti sv. Jana Křtitele leckterá ctihodná
u zámožná matrona Machovská se divila, když
viděla nové velum, jak velkých zásluh možno si
v nebi získati za čtyry krejcary.

V neděli po velké mši svaté, dříve než sedl
Hasil k obědu, vytáhl z police velkou knihu a
napsal do ní ku př.: »Neděle desátá po sv. Duchu
dne 27. července 1886. Ranní exhortu měl vp.
Josef Čerych, kaplan. Nyní následoval podrobný
obsah exhorty. Při velké mši svaté kázal dp. Fr.
Kamenský, dékan, na slovu sv. evangelia: «Bože,
děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé,- Luk. 18.,
11. a opět následoval obšírný obsab. Co se Ha
silovi zvlášt libilo, bylo vše téměř do slova napsáno.
A tak měl kostelník Hasil nejen všecka nedělní
kázání a odpolední cvičení zaznamenána, nýbrž
všecka kázání vůbec, která kdv kdo v Machové
měla klerá slyšel jako opouti, pohřbech a různých
příležitostech od roku 1850. Kázání těch měl
více svazků.

Ze čítal horlivě katolické noviny « knihy,
že byl vzorným a horlivým členem katol. čélni
ckého spolku »Srornoste, rozumíse samo sebou.

Jedenkráte udělal sobě jmenovaný spolek
výlet do Pekla a tu ti musím milý čtenáři pově
děti, co je to Peklo u Machova,

Pisatel těchto řádků náleží ve dnes abí

vajií se blouček českých politiků, kteří luštění národní t. j. jazykové a politickéotázky
představují ei za výbodnější | prováděti na
faktickém základě všude neodpíratelný respekt
budicí hospodářské síly a finanční moci, než-li
na základě řečnického přesvědčování někoho,
kdo se přesvědčiti dáti ani nechce a dáti ne
může, aby oznáním našich práv nezbavil se
svých výhod. Správnost a časovost těchto po
litických názorů dosvědčuje skutečnost, že par
lamenty ponechány jsou dnes bezcenným krá
sořečníkům nebo řvonnům všude a že přes ně
a vedle nich hospodářská síla a finanční moc
bez hleku-a křiku vymůže pro své klienty
všechno,čeho se jim zachce..

Proto také nemůže býti žádného spora o
tom, kdyby český národ jednoho dne vážně a
věcně promlavil ústy 10.000 svých synů,
z úichž by se každý mohl prokázati velitel
stvím nad čtvrtmilionem majetkové hodnoty,
pak by dosavadní odpůrcové naši přes noc
ochotně chápali správnost a spravadlivost
české jazykové otázky a přes noc by ochotně
uznali důvodnost státoprávního | postavení
zemí koruny svatováclavské,

Toto pojímání české politické otázky spo
čívá na základě nevyvratitelné faktické i lo
gické poučky, plynoucí z českých dějin. Ne
české vlivy totiž po nezdaru neblahého českého
povstání z r. 1618trvale umocnily ge v českých
zemích jenom tím, že odtud oněch 10.000českých
rodin, jejichž majetková hodnota rovnala se
moci, která by musila býti respektována, vy
mizelo. Dokud však z nových poměrů nových
10.000českých rodin, jejichž majetková hodnota
musí se nezbytně respektovati, v českých ze
mích znovu nevyrostea se 100.000dalších bla
hobytu a neodvislosti těšících se českých rodin
nebude vo krevních svazcích, zkrátka dokud
český národ nebude míti tolik moci, aby jeho
přání měla sílu neodmítnutelné státní potřeby,
potud rmosí si to dáti líbiti, když si ten na
pána lrá, kdo peníze má. Proti tomu byl od
uepaměti a bude vždycky každý dišputát zby
tečným krásořečněním.

Když český národ postupem doby vyrostl
do té početní výše a když jeho inteligence «
zdatnost vyspěly v ta sílu, jakou dnes má, pak
docela snadno při dobré vůli a při znalosti
svých cílů může za jedau generaci dospěti
také i k té síle hospodářské, o níž jsme výše
mlavili. Avšak k tomu se musí vědomě zor
Ganisovati, k tomu musí důsledně bez závisti
pracovati a proto nesmí si dáti ujíti ani jedi
nou příležitost a sitnaci, jejíž zanedbání by ho
od hospodářského sesílení .oddalovalo. Proto
jsme o situaci, jež mu nyní nastala, důtklivě
zde promlovili vědouce, že slova naše všude
souhlasu dojdou a že celé řady stoupenců
naše politické názory, jež jsme zde vyslovili,
získají.

* +
*

V posledních dnech vzbouřena byla česká
veřejnost úzkostlivým pokřikem novin, které
nejrozhodnějším spůsobem odsuzovaly pokyn
zemského výboru král. Českého, daný úřednic

Peklo u Machova je přerozkošný koutek
české vlasti, Je to kotlina, kterou obklopují až
450 m. nad hladinu mořskou se vypfnající vrchy,
v níž pak s: stéká řeka Metuje s Olešenkou, Svatý
klid přírody, milý zpěv plactva, šplouchání Me
tuje, vůně květin, barva hor dělá z kotliny té
ráj a kdyby nebylo žertovného nápisu nade dveřmi
hostince Škodova: »Nedoufejte, kdož sem vchá
zíte, že bez peněz se vrátítel« a na štíté:
»Hostinec v Pekle«, nikdo by si na Danta ne
vzpomněl, tím méně na peklo. A přece tomu ráji
lidé přezděli «Peklo=.

A tu klepavá pověst nám vypravuje, že prý
v sedmileté válce přišli sem Prušáci. Odrali a ztý
rali obyvatele kotliny, děsné se. opili, hral
v karty a mezi sebou se porvali, V tom však nastala
prý hrozná bouřka a jednoho z těch opilých
karbaníků zabil hrom a od té doby se prý tomu
čarokrásnému místu říká »Pekloe,

Na toto místo přírodních krás v čas klidu
a hrůz v čas bouře přišel Hasil s výletníky a po
zoroval, že již pouhé slovo »peklo« a ještě snad více
hrůzy zde zažité v čas bouře neb oboje dohro
mady znamenitě působí na lidskou obrazotvornost,

Všechny ploty a stromy kolem Škodova
hostince, střechu nad kůželníkem, eno i stěny
hostince samého byly popsány odami, příslovími,
epigramy prosou i veršem o pekle, ďáblu, sata
náši u mukách pekelných,

*Touhle fantasií plýtvati je škodas pomyslil
si Hasil, s»skoro každý ten nápis by mohl pře
svědčiti nevěrce, že peklo je, ano že býti musí,
neboť by lidé takhle nefantasirovali.« A když
výletníci se bavili, šel k hostinskému a pravil:
»Pane hostinský, ti lidé vám tady všecko všude
pošmalikují a to se mi nelíbí, chcete-li, dám vám
udělati, jak se na takové výletní místo sluší,
Pamětní knihu a do té si pak kuždý výletník
může napsat, co bude chtíti a bude konec tomu

tva ©zemské české účtárny, aby totiž nikdo
z jeho středu neúčastnil se politického života
a rachu v Čechách. Pokyn ten byl pro celou
českou | veřejuost nanejvýš fekvapujícím.
V zemském výboru král. Českého, (jehož ny
nější složení mělo býti vlastně novým sněmem
již vyměněno při jeho nstavení se a který tedy
úřaduje vlastně nyní prozatímně), zasedají čtyři
zástapcové strany svobodomyslné, bez jejiché
souhlasu, ani tvoří polovinu semského výboru,
musil by v plném jeho shromáždění dirimovati
nejvyšší maršálek, tak že jsou zde vlastně
rozhodujícím činitelem a proto jest zajímavo,
že proti zmíněnému pokynu bonřily nejvíce
„Národní Listy“. To znamená, žemladočoské
veřejné mínění jest 8 opatřeními mladočeských
členů zemského výboru v naprostém odporu.

Přes toto faktum u přes to, že některé
listy původ pokynu toho výslovně hledaly
v zakročení dra. Herolda, jemuž bylo prý ne
příjemno, že některé osoby ze zemského úřed=
nictva činnost jeho nechválily, nedostalo se
české veřejnosti od mladočeských členů zem
ského výboru žádného vysvětlenía ubozpečení,
že oni, jako patentovaní representanté svobo
domyslného smýšlení, nemají žádné účasti
v omezováních přesvědčení a občanských práv
českých zemských úředníků, k jskýmě u nás
ani stát oproti svému českému úřednictvo
nesahá.

U nás státní úředník nejenom že smí své
politické přesvědčení projeviti, u nás státní
úředník smí býti i poslancem (semský nikoliv!),
a třebas ministru své mínění o jeho čin
nosti v ploém sněmu pověděti. Když své doby
některé vlády české státní úředníky, kteří
byli poslanci deklaranty, pronásledovaly,
jaký to byl u nás křik o křivdě na občanské
svobodě páchané a tu najednou samosprávní
svobodomyslní representanti českého národa
nemohou snésti, když některý zemský úředník
Čech použije svých občanských práv a pronese
veřejně několik slov. Vždyť se předce se strany
členů zemského výboru jako takových neděje
nic, o čem by se veřejně mluviti nesmělo aco
by světla nesneslo!

Nyní nezbývá oněm svobodomyslným (i)
mladočeským členům zemského výbora, najmé
p. dru. Heroldovi, kteří jsou poslanci na
říšské radě, chtějí-li totiž zůstati důslednými,
než-li aby podali ve Vídni pilný návrh, aby
také ministerstvo všem poslancům, kteří jsou
c. k. úředníky, nařídilo, aby ihned své posla
necké mandáty složili a aby všem státním
úředníkům dalo důtklivý pokyn, aby se žádný
z nich do veřejných záležitostí nopletl. Mohou
len návrh opsati s rirkuláře, jejž dali intimovati
úřednictou semské účtárny království Českého.
Potom uslyšíme, jaký dojem tento jejich dů
sledný krok učiní na většinu těch, kdo pány
ty jako zemští poslanci do zemského výboruvyslali!

Obecným jest mínění, že mladočeští čle
nové zemského výboru měli se takovémato
pokyna nejrozhodněji opříti a veřejněsemluví,
že to nenčinili proto, poněvadž prý návrh
k němu vlastoě z jejich středu vyšel. O tom
není pochybnosti, že pokyn ten bude míti————————————2i
šmalikování po plotech, ale « tou podmínkou,
že, až bude popsána, mi ji vrátíte a jsem pak
ochoten ji opět jinou čistou pamětní knibou
nahradit?.«

Hostinský, člověk dobrý, ale neprozíravý
divil se návrhu Hasilově a mysle si: +Hm, je to
podivný písmák ten kostelník, co s tím chce?
Ale budu míti zdarma pamětní knihu«, rád svolil.

Asi za čirnáct dní na to objevil se kostelník
opět r Pekle, nesa dosti objemnou knihu většího
formátu, v černých deskách a s červenou ořízkou.
Z venku na první desce byla reliefně (vypoukle)
vytlačena smrt s kosou a pod ní nápis: »Pa
mětní kniha v Pekle.« Na zadní desce taktéž
vytlačen obraz, představující dva ďábly, jak unášejí
hříšnou duši do pekla. Z pekelné brány vyšleho
valy plameny a lucifer děsným smíchem duši tu
vítal. Každý, kdo ji uviděl, řekl: eNo, to se hodí
do Pekla« a byl ochoten tím upřímněji své mi
nění © pekle na věčnosti do ní zaznamenati,

Hostinský se divil, že Hasil na knibu tu ne=
litoval peněz; stála pět zlatých. Hasil si však
myslil: »Ta kniha s těmi obrázky bude působiti
na obrazotvornost a každý ani nevěda že knize
té svěří, co v srdci o pekle smýšli«, A nelitoval
peněz.

Každý rok z jara a na podzim chodíval do
Pekla prohlížet knibu. Přicházíval tehdy, kdy
věděl, že nikdo v hostinci nebude. Vešel do
drubé místnoati, rozevřel knihu a četl. V pekelné
knize byl materiál nejen pro graphologa, který
z tahů písma snaží se poznati povahu člověka,
ale i pro psychiatra (lékař duševné chorých).

Každý řádek jednal o pekle, ale ne o tom
u Machova, nýbrž na věčnosti.

Pokračování,



příslušnou říznou dobra ve příštím zasedání
sněmu českého.

A nyní maloa poznámku. VPrase žije ve
výslužbě stařičký účetní rada král. Českého
pen Jindřich Schmidt. Pán ten za doby nč
meckých (a staročeských) zemských výborů
býval dlouholetým pokladníkem „Klubu ná
rodní strany svobodomyslné“ a rád vypravuje,
že za svých mladých let, vraceje se v pondělí
ráno ze sokolských výletů, v sokolském kroji
chodíval přímo z nádraží do svó kanceláře a
že zde, vzav na sebe pouze občanský kabát,
v červenó košili a ve vysokých botách celý
den úřadoval. A veleslavný zemský výbor,
tehdy úplně německýa jak německý, nespatřoval
v tom žádné závady a pana Schmidta nechal

býti nejenom veřejně rozhodným Mladočechem,ale i okázalým sokolem. A když zemský kon
ceptní úředník dr. Václav Reichert. nyní ma
gistrátní rada v Praze, projevil vůli politicky
pracovati a -když kterýsi omezenec mu proto
pohrczil, tu dr. Reichert, ač Mladočech, byl
ibned okázale převzat do pražských obecních
služeb — staročeským zastapitelstvem.

Tak se u nás časy změnily a to snad
proto, poněvadě v zemském výbora mají pod
vůdcovstvím p. Heroldovým rozhodující vliv
Mladočeši. Tomu nevěříme, že by přání p. dr.
Schreinera, jak „Plzeňské Listy“ najednou píšon,
bylo prý pro ně směrodatným. Ostatné Všeně
mec prof. dr. Seidl, jehož paní jest známá ze
svého poměru k Wolfovi, jest profesorem semské
hospodářeké školy a přes své všeněmecké smýš
lení a svou všeněmeckou politickou Činnost i
ve službách zemských zůstal v držení svých
občanských práv. Na toho se páni jako na př.
Hobku neodvážili!

Avšak raději dost, neboť postačí, co bylo
pověděno, aby bylo jasno, že ku přání mlado
českému náhubek daný zemským úředníkům
souhlasu nikde nedošel a také nedojde. Zají
mavo je, že napotom z mladočeské strany byla
tato ostudná její sláva obětavě svalována na
hraběte Y. Scběnborna.

ŘSSB
Obrana.

Směnka čí katechismusf Během
6 měsíců můžeme zaznamenati drubý moralní
pád hradeckého advokáta. Dr. Faltner odsoudil
se sám, Dra. Ryba odsoudila porota tento tý
den na 2 leta do těžkého žaláře pro různé
zlodějské kousky, jež spáchal na lidech, ble
dajících auněho pomoci a ochrany v právních
záležitostech. Ubozl ožebračení rolníci hledají
u mužů práva ochrauu právafa zatím nalézají
rafinované podvodníky, kteří důvěry dove
dou vykořistiti ke škodé nezkušených klientů.
„Osvěta lida“ během processa soudního proti
Dru. Rybovi toužila na neuvědomělost a na ne
praktickouvýchovulidu.Školei rodiněvyčítal
pokrokový list, že řádně pro život nevycho
vává. Věnuje prý se „mnoho času prázdnému
pobožuůstkářetví a modlilství, ale selský aneb
řemeslnický synek, jehóž tatík existuje jen
úvěrem, do 24. roku nezví, co to je směnka,
a nedovede ji vyplniti za žádnon cenu“. Jest
pravda, že advokáta Rybovi dařily se podvody
směnečné jenom proto, že jedual s lidmi
nezkušenými, ale byla by to krátkozrakost,
kdybychom šmejdy tyto připisovali jenom
nepraktické výchově našeho lidu. Dr. Ryba
snal přece směnečné právo, uměl znamenitě
podpisovati směnky, a přece tato znalost ho
nezachránila před nepoctivosti, proto z toho
vyplývá, že do života nutno si přinésti neje
nom vědeckou dressuru aneb houfy paragrafů,
nýbrž i pevný mravní charakter. Bez tohoto
mravního základu a bez ušlechtilého srdce
Just každý výcvik rozuma velmi pochybným
darem nejenom pro jednotlivce, nýbrž i pro
celou společnost, neboť každou chvíli přichází
vyškolený chytrák bez mravních zásad do po
kušení, aby učenosti své zneužil ku svému
sobectví na úkor druhého, jenž věnuje mu
důvěru. Pevný základ ku poctivémucharakteru
může položiti každéma jednotlivci i na nej
poslednější vesnici rodina a škola, kdežto
vzdělání odborné bývá přístapoo mnohdy je
nom některým lidem. Proto žádáme od našich
škol, aby nejenom učily, ale také i vychová
valy. A výchovou rozumíme pěstění charakteru,
ušlachtění. vůle a vzdělání srdce. Výchova
se však nedaří, kde mravnost není stotožňo
vána s náboženstvím a kde buzení nábožens
kých citů zove se „pobožnůstkářstvím a mod:
Jilstvím“. Která škole bude bázeň Boží kleri
kulismem, nevychová nikdy své svěřence
v poctivé charaktery a v užitečné členy apo
lečnosti lidské, Možná, že taková škola nacpe
hlavu svých avěřenců různými chemickými
formulkami, právními výklady, historickými
daty, ale propustí do života eamé chytráky,
před kterými musí se každý míti na pozoru,
aby s jejich učeností nepřišel do styku. Kri

minály naše v poslední době byly obohaceny
mnohými finančními odborníky viz n. p.
Mudrocba, Jeniše atd., ale nehostí ve svých
celách poctivce, který své mnohem menší
odborné znalosti používal ku prospěchu bliž
ního. Může se nám ovšem namítnouti, že při
poctivém svém charakteru a při menším
vzdělání stane se kořistí nějakého prohnaného
Ryby, ale právě vyděračská tato prohoanost
potvrzoje jenom naše tvrzení, že bez mravní
výchovy 8e lidstvo neobejde, protože každému
člověku nelze ve všech oborech lidského vě
dění nabyti úplné znalosti, takže by se obešel
bez pomoci odborníků.

Postarejte se tedy ve škole a v rodině,
aby každá duše dětská pojala upřímnou lásku
ku zákonu Božímu, pak netřeba se nám báti,
že odborníci zneužijí svých vědomostí ku
škodě bližních, kteří hledají a nich rady a
pomoci.

Proto pravíme: Učebnice směnečného
práva úkola našich škol nenaplní, nebude li
dbáno na učebnici mravního zákona — na
katechismua, Tedy nikdy směska bez kate
chisma |

ZBARB

Politický přehled,
Konečně jest tedy státní rozpočet v rog

počtovém výboru poslanecké sněmovny projednán,
Do živého však šlo při jednánío střednímškolství,
Otázka universitní na Moravě, jak známo, moudře vy
řízena. Též spor o polské gymnasium v Těšíně,
na jehož odklizení Němci zprvu tak rozhodně
naléhali, značné zmírněn vládním slibem, že něm,
gymnasiu ve Frýdku dostane se téže státní pod
pory jako polskému v Těšíně. ©Zamítnutím
pak | zpupného| požadavku© německého| a
vlašského, aby české gymnasium z Opavy
a chorvatské z Pazinu bylo odstraněno, obrá
cena hlavní pozornost k hlasování o resoluci
celjské, již navrhl poslanec hr, Stirgkh, aby slo
vinské paralelky při něm. gymnasiu v Celji byly
zrušeny a v Mariboru již trvající slovinské nižší
gymnasium od něm. ústavu odděleno. Tím by
ovšem Slovinci nezískali, ba naopak ztratili. Mi
nistr vyučování však prohlásil, kterak s potěšením
béře na vědomí, že Němci ve své resoluci »uzná
vajís kulturní potřeby Slovinců. Prohlášením tím
ovšem vláda soma přispěla k zamítnutí vládní
předlohy. Resoluce tedy přijata 25 proti 22 hla
sům. Něm. konservativci hlasovali s levicí, O věci
té bude se ještě jednati ve sněmovně, Slovinští
poslanci hrozí obstrukcí a dovolávají se pomoci
Čechů proti vyhlazovací politice německé,

Minist.předsedovi byl rozpočtovým výborem
povolen též disposiční fond. Při jednání o něm
odpověděl Dr. Kórber na námitky posl. Herolda
a Rataje ubezpečuje je, že »vláda trvá při progra
mu národnostní spravedlnosti, politické nepřed
pojatosti a úplné nestrannosti«. Schválena také
položka týkající se subvence pro assanaci Prahy,

Dn: 8. února jednalo se ve sněmovně o
kontingentu branců. Poslanec Zázvorka vystoupil
ostře proti týrání vojáků, soubojům a jednal též
o sebevraždích ve vojsku. Ministr dr. Kčrber
tento týden meškal v Pešti, kde se konaly po
rady o autonomním celním tarifu a o rakousko
uher. vyrovnání; v poradách se nyní pokračuje
ve Vídni. Ale v Pešti jsou páni už napřed pře=
svědčení, že nedojde k žádnému dohodnutí.

Arcikníže František Ferdinand 7. února za
vítal do Petrohradu, kdež s velikými poctami
byl přijat. Jemu ku cti pořádány četné dvorní
slavnosti a hostiny. Návštěvě této připisuje se
větší význam politický.

Poradní sbor pro stavbu vodních drsh jest
již ustaven. Předsedou je ministr obchodu
baron Call, jeho náměstkem odborný předseda
Dr. Fr. Stibral. Mezi členy sboru jsou poslancové
Kaftan, V. Karela, Jan Jaroš, Jos. Fořt, V.
Formánek a j.

Ve výboru něm, říšského snému pro nový
celní tarif způsobují socialní demokraté zmatky,
Celý sném pruský povstal proti kancléři Bůlovu
z té příčiny, že když byl žádán, aby vymohl na
Anglii dovolení, by se boerským zajatcům v kon
centračních táborech posílati mohly potraviny a
oděv, ani neodpověděl, k sezení se nedostavil,
aniž se dal zastupovati,

Hoézdeaský arcibiskup Stablewski v postním
listu pastýřském dotýká se nynějších zjevů ple
menné nenavisti, kterou hakatisté šíří po Né
mecku. Rovněž kardinál Kopp vystoupil proti
vměšování se pruských hakatistů v záležitosti ka
tolické církve,

Ruský ministr Witte oznámil vládnímu se
nátu carské nařízení, aby ustanoven byl z přís
lušných ministerstev a odborných činitelů sbor,
který | prozkoumá | zevrubně stav zemědělství
ruského a učiní návrh na jeho povznesení.

Luteranští pastorové ve Finsku pouštějí se
do boje proti Rusku, odpírajíce vládě a vojens. úřa“
dům sestavení listin ostava novobranců, ježto tímto
rokem zavedeno ve Finsku vševb. vojen. zřízeníruské,

V Bruselu, kde se jedná o návrhu social.
poslanců, týkajícím se všeob. práva hlasovacího,
pořádají socialisté pouliční demonstrace.

VItalii chystá se zákon o rozvodu mantel
skéma tu, když v Palermu chtěl o tom kněz ko
nati konferenční řeči, byly vládou zakátány a
kostel policejné zavřen.

Bulharský ministr Kančev, vynikající spiso
vatel a badatel, byl bývalým gym.. učitelem
v návalu cboromyslnosti v ministerské kanceláři
zastřelen.

Dle zprávy z Londýna dostal prý lord
Kitchener rozkaz od vlády, aby vůdcům Boerů
oznámil, že vláda britská jest ochotna přijmouti
od nich návrh na uzavření míru. Dle všeho však
jde Angličanům o to, aby všecko úsilí zmařila,
které by mohlo vésti kčestnému míru pro Boery,
neb lid boerský musí býti vyhlazen. Lord Kit
chener minulý týden podnikl novou honbu na
Deweta, jejž obklíčil ve vých. Oranžsku. Se tří
stran překážely ©Dewetovi čáry srubové, silné
stráže, ostnaté ploty a od severu hnalo se proti
němu 20.000 mužů angl, jízdy. Proti té měl
Dewett pouze 2000 v jínů a přece zase unikl,
Není naděje, že do 3 měsíců hude válka skončena
i kdyby Dewet, Botha a jiní vůdcové byli zajati.
Boerům nevede se zle, mají dosti zásob, střeliva
a zbraně, jež si opatřují na útraty Angličanů.

Spojené státy severoamerické připojily se
k odporu Zaponska a Vel. Britanie proti uzav
ření smlouvy s Mandžurskem, ježto tato ohrožuje
zájmy americké.

Z činnosti katol. spolků.
Vadělavacía podpůrný spelek křesť.

see. pení a dívek v Hradci Královékonal dne3. února t. r. v menším sále Adalbertina
členskou schůzi s přednáškou Jeho Biskupské Milosti.
Za neobyčejně četného účastenství promluvila Jeho
Biskupská Milost o názoru pohanetví na ženu a 0 po
stavení ženy ve společnosti křesťanské. Ponkázal pak
na směry různých našich stran českých v otázce ženské.
V posledních uvých důsledcích směry tv nejsou nic
jiného než moderním pobanstvím, které achopno jest
Ženu uvrbnouti zase do těch trudných poměrů, z nichž
ji křesťanství vymaniló. Kdyby těmto svým snahám
dávali názvy sebe zvněnější — nic jiného přece to
nenínež reakce—návrat k pohanství.Řeč Jeho Bisk.
Milosti vyzněla v mocný appel k erdci žen, aby pevně
přívinuly ee k Tomu, jenž jo vysvobodil a získal jim
čestné místo ve společnosti lidské a aby nedaly se
zlákati žádnými byť i Jesklými besly. Po schůzi při
hlásilo se 33 členek nových. Těšíme se na schůzi
příští a doufáme, že tak jako naplnén byl sál menší,
příště naplušn bude sál veliký. | Nejdůet. panu
biskupovi za laskavá a poučná slova otcovská vy
slovujeme srdečné „Zaplať Bůh“

Ze Sopot. Dne 9. února konala Jednota
katolických jiuochů a mužů v Sopotech chůzi, vo
které promluvil dp. Ferd. Vlček, farář v No.6 Vei,
„0 liberalisma.“ Vysvětliv význam slova toho, ukázal
neblahý vliv liberalisma v obledu národním, hospo
dářském, politickém m náboženském. © Zmínil se
o úžasném úpadku veřejné mravnosti, který jsa vý
sledkom libeřalismu umožňuje, že čestné úřady zastá
vají maohdy iodividna mravně zbankrotělá. Vytkl
vůdčí zásady, na základě kterých by správné socialně
politické poměry vzrňsti měly. — Zdař Bůhl

Z Dobalilček u Sadoré so nám udílí, že
dne 16. února 1902. koná národ. Jednota kat. mužů
a jinochů valnou schůzi odpoledne o půltřetí hod.
v hostinci p. J. Krejčího v Dohaličkách, při kteréž
tomlaví v „úkolech rolnictva“ vdp. Th. Dr. Frant.
eyl, ředitel Borromea a předseda ústř.kat. Jednoty

v Hradci Král.
Ze Nemll. V neděli 26. ledna 1902 odbý

vala „Jodnota batolická“ v Semilech řádnon valnou
bromada. Členů je 104 čiuných a BY členek; během
roku 1901. zemřeli dva členové. Jednota odbývala
v roce 1901 14 schůzí výborových, 12 člooských, 1
fádnou a 1 mimořádnou valnou hromada, 6 důvěrných
výborových schůzí, 1 veřejuou členskou schůzi, 2 24
bavné večírky a 1 krajinský ejezd. Členové a členky
oaebírají následující časopisy: Kříž a Maria (po
100 exempl.), Katelické Listy (2), Lidové Listy (40),
České žena (19), Obrázková Revne (2), Honácký
kraj (1), Obrana práce a děloictva (1), Selské Hlasy
(2), Rozvoj (1), Rozkvět (1), Nuše Listy (1), Ob
nova (1), Anděl Strážný (1), Marianské Květy (1),
Skola Božského Srdce Páně (1), Cyrill (1), České
Květy (1), Čechie (2), Nový Život (2), Ludmila (6),
Hlídka (1), Časové Úvaby (10), Slova pravdy ajiné.
Všechny téměř tyto časopisy vykládá „Jednota“ ve
své vlastní čítárně ve spolkových místnostech hotelu

„Slavie.“ Mimo to rozšířeno bylo velké množství
brožur, programů křesťansko-socialních, kalendářů a
pod. Knibovne spolková obsahuje 166 knih většinou
obsahu poučného a vědeckého; výpůjček učiněno bylo
310; kromě této knihovny jest sde drahá katolická
lidová farní knibovna, jež čítá 311 svazků knil zá
bavných. Nákladem oami set korun pořídila ví „Jed
nota“ nové prostranné jeviště, Též pořízeno bylo
velmi mnoho nářadí spolkového a divadelního. Před
Štědrým večerem pořádala „Jednota“ elarnost vápoče
ního stromku, při které přes 100 dítek členů podě
leno bylo potřebným Batetrem, obuví a jinými dárky



v ceně 290 K 36 bh. Na stavbu nového farního
chrámu Páné odevzdala „Jednota“ 100 K. Pěti ne
mocným členům bylo na podporách vyplaceno po 10
K; celkem 50 K. Pro lepší přehled a potřebné roz
dělení práce ustaveny jsou při „Jednotě“ následu
jící odbory: I. Odbor ženaký, jenž ruku v ruce pra
coval zároveň se spolkem mužským ve všech oborech
činnosti, II. Odbor řečnícký pořádu) mnobé a poučné
předuššky, III. Odbor dramatický llkrát vystoupil
se skvělým úspěchem na jevišti. IV. Odhor zábavný
přednášel různé kuplety a solové výstapy. V. odbor
zpěvácký zpíval velice často různé národní písně a
jiné. VI. Odbor obelný objednal pro členy šest va
gonů nblí. VII. Odbor živnostenský najatý má hotel
„Slavii“ za 1130 K ročně, Obrat peněz v hotelu
„Slavie“ a ve spolku činí přes 800) K. V tomto
roce byly pořádány dva pleny a skvělý ajezd kfe
eťansko-socialní katolických Jednot podkrkonošských.
Dle zprávy pokladniční činí příjem spolkový za rok
1901 2072 K, vydání 1914 K 42 h, zbývá
tedy čistého jmění 157 K 58 b. Předseda p. Antonín
Zach jmenován bvl valnou hromadou pro zásluby,
jicbž si o blaho „Jednoty“ získal, čestným členem.

Svatojosefoká Jedmota kat. mužů
a jimochů na Slezském Předměstí pořá
dala dne 9. *. m. divadelní představení, Sehrány byly
frašky „Faraonové“ a „Za živa mrtví mauželé“, které
obě, svižně sebrané každého pobavily neodolatelným
humorem, takže obecenstvo ze smíchu téměř nevy
cházelo. Všichni účinkující přičinili se o zdařilé proBee
Zprávy místní a z kraje,

Mimořádná valná -schůze politic
kého drašstva královéhradeckého. Šiali
snaha po zlepšení financí spolkových a po zabezpečení
budoucnosti „Adalbertina“ vedla výbor ku vyjednávání
s hypoteční bankou v Praze, aby převzala část hypo
tečního dlahu, který nutno upláceti spořitelněkrálové
hradecké úmorem 5,9“ Hypoteční banka povolila
půjčku 81.800 K na 44% úmor, takže tím roční
anaitní splátka zmenší se o 1379 K. Příznivý kurs
zástavních listů hypoteční banky vyžadoval rychlé
akce, proto byla na rychlo svolána mimořádná echůze,
která by tuto finanční operaci schválila. Urychlením
celé záležitosti získalo družetvo 2400 K na kursovní
differenci zástavních listů. Valná schůze vyslechla se
zájmem výklad o zamýšlené konversi a podnik jedno
myslně schválila. Po skončené valné schůzi rozpředla
se živá detatta o finančním stava družstva. Z vy
avětlení předsednictva bylo patrno, že družetvo eleduje
nyní.umírněnou finanční politiku, takže časem příspěvky
členstva na dlahy „Adalbertina“ odpadnoo, neboťdům
svými podniky se bude vypláceti sám. Jenom v pří
tomné době jest nanejvýše potřebna blahovůle členstva
a zvláště hojná podpora tiskárny a časopisů družstva.

„Oavěta“ ve škole. Školníreferent„Osvě
ty“ chyby a vady zdejšího školství hledával všdy
v obecné dívčí škole, řízené řeholnicemi, ačkoliv
každému školákoví v Hradci jest známo, de nejlepší
kázeň a nejlepších úspěchů dosahují právě řeholnice.
Tohle mínění jest v obecenstvu ustáleno a projevoval
bo nejednou zesnalý důchodní Peřina, jenž nebyl
zrovna žádným klerikalem. Závist tedy, zcela všední
závist namáčí péro referenta či vlastně školních re
ferentů „Osvěty“ do žluči a přivádí k pošetilé
myšlénce, že enižováním jiné školy zatušají se vady
vlastní. Týš nízký důvod, ba ještě nižší, totiž chle
bový strach před zrušením samostatného okresu
svedl referenta „Osvěty“ ku prohlášení, že vlastně
jenom řeholnice zavinily zvýšené školní přirážky.
Připouštíme, že se zvýšil školský rozpočet najednou
tím, že sestry opustily obecní dům, z něhož platily
obci téměř 2000 zl. ročního nájemného, takže musí
dostávati letos již plný plat. Ale opuštěný dům mohl
býti již dávno pro byty upraven a pronajat, čím by
se obecní vydání zmenšilo. Podle „Osvěty“ to vypadá,
jakoby ostatní učitelé nedostávali nic n všecko braly
jeptišky. A zatím jest pravda, že sestry skrovné avé
slažné vracely z polovičky městu po celých
50 let v podobě nájemného a že ještě obci učinila
kongregace pěkný praesent odkoupením staveniště za
64.000 K. Kdyby sestry prodáváním svých stavebních

pozemků dělsly obci konkurrenci, jako ee to jindeděje, aneb kdyby dělali v Besedě politika proti
„Osvětě“, nedivili bychom se pranic, že by se usilo
valo o vypuzení řeholnic. Ale vyháněti dobré aíly
a při tom ještě lacinější, jest holý nesmysl. Nedostá=
vejít sestry za své výtečné pedagogické působení
dádných zvláštních materielních výhod:před avětekými
silami, ba naopak dosad při „úpravě“ platu nedostá
vají nic za vyučování ručním pracím a němčině,
proto žehrání školního referenta „Osvěty“ na spra
vedlivý plat sester jest nejenom proti všem zásadám
pokrokovým, ale i proti noejjednoduším zásadám
epravedinosti o řádné odměně práce. Divíme se, že
etranictví zaslepuje „Osvěta“ až ku hájení vydři
dušství a špinavosti. Chápeme ovšem, že „Osvěta“
ráda by pro ové lidi udržela samostatný školní
okres, ale my okresu školního nemáme ku provádění
pokrokářských kotrmelců, protože výchova dítek jest
příliš důležitou a svatou povinností rodičů. V hospo
dách a ve schůzích, ano i v „Osvětě“ již lze nějaký
ten výplod pokrokářské fantasie dáti k lepšímn, ale
do školy perveraní snahy nesmí se dostati ani v sa
mostatném, ani v rozšířeném okrese školním. Tak dale
ko to ještě nedošlo, aby „Osvěta“ a její aouepřešenci
komandovali výcboru dítek.

Z Rudolfima. Jeho Milostnejdůstojnějšípan
biskup Eduard Jan Nep. připravil chovancům zdejšího
Ústava pro blochoněmé dvojí radost, zaslal totiž veliký

dar us peněsích, aby zaň vyčastování byli všickol
chovanci v masopnstní neděli a také onu domácí
slavnost dne 9.t. m, vznešenou svoa návštěvou poctil.
Z očí všech hlachoněmých zářile redost nad tolika
pokrmy velikomyslností Jeho Biskopské Milosti při
pravenými, kteráž radost proměnila 36 v upřímnou
a nelíčenou oslavu, když oejdůstojnější pan biskup
ve 3 hodiny do ústavu přijel a uveden byl do jídelny,
aby přítomen byl nejen vyčastování chovanců, nýbrž
sby okosil také z předložených pokrmů. Po té ode
bral se nejdůstojnější pan biskup provázen důstojným
panem ceremonářem H. Doskočilem do sálo, kdež
cbovanci na malém jevišti provedli v mimice poučný
divadelníkas „Doktor Kudrnaa jeho sluba Johánek,“
k němaž přidán žertovný výstap „Rybáři.“ ©Neradi
loučili ae chovanci s nejdůstojnějším Vrcbním Pastý
řem svým, když po oněch dvou výstapech ústav opou
štěl, a vřele děkujíce za skvělé vyčastování, projevo
velí přání, uby B. Milost brzy zase v ústavě spatřili.

Oheň. Ze dne 12. na 13. t. m. byl v noci
pozorován požár ve Svobodných Drořích.

Osvětlení okem při požáru za doby
neční. K žádosti sboru dobrovolných hasičů žádá

porkmistrovský úřad zdejší obacenstvo, aby v místě,de za doby noční vypukne požár, okna bytů osvětlilo
a tím konání záchranných prací usnadnilo.

obuvnický pomocník, nedbá nic o to, že práci patří
čest, proto nepracuje ani dovolených 8 hodin denně,
nýbrž dává uneživiti. Sehnal si v Hradci Králové
v letitější již svobodné posluhovačce Amalii Jaklové
útrpnou duši, která zabálčivého avého gulana vydržuje,
Dobrodiní však někdy se splácí nerděkem a pravdivost
tohoto častého zjovu zakouší i Amalie Jaklová. Ne
vděčný Půst chodívá často opilý domů a vyžadaje
stále větší zálohy na zdražený alkohol. Nepovolí-li se
mu požadovaný rozpočet na líhovou předlohu, apů
sobí Půst úplně dle vzoru vídeňekého parlamentu
blučnou obstrakci, takže Amalie musí bledati často
ochranu u městské policie proti chytrému obstrukčníku,
jeož ví, že řízným rámusem dá se poděsiti každá,
tudíž i jeho vládní správa. Zaslepená Amalie sotva
po ranách otrne, vydává na novo lenivému nevděčníka
vydělaný groš.

Sklemicí do hlavy. Dne8. t. m. seděle
v jednom zdejším hostinci několik hostů pohromadě,
mezi nimi dva kameničtí pomocníci Matěj Pírko a M.
Liška, Pojednou dali se spolu oba mineralogové do
bádky, během níž Liška z nenadání popadl půllitrovou
sklenici a udeřil ní Pírka takovou pradkostí do obličeje,
že se na samé kunsky rozbila a na obličeji několik
jizev způsobila. Lékařskou pomoc poskytl povolaný
p. Dr. Durdík, jenž musil některé rány zašiti a dáti
obvaz. Poraněný Pírko byl do svého byta na Hrázku
dopraven a ponechán v domácím ošetřování.

Ples tovaryšské jednoty. Ač letošní
masopost byl krátký, nevynechán přece ani jediný
z obvyklých zde plesů. Ba muohý ples těšil se bla
bovolné pozorcosti kandidátů obecního mandáta, pro
toče máme krátce před volbami. Byl tedy mnobý
ples jakousi výstavou spůsobilých kandidatů. Tako
vého politického významu neměl sice ples jednoty
katolických tovaryšů, ale přes to vydařil se skvěleji
nežli mnobý ples- representační, Sešlo se takové
množství tunečníků a tanečnic, že všeobecně bylo
touženo, aby dvorana „Adalbertina“ byla při takové
příležitosti rozšířena. Poněvadž také enbskripce se vy
dařila a plesový výbor neplýtval penězi na zbytečná
vydání, bade i pokladník jednoty s výsledkem plesu
spckojeu.

Z Týniště m. ©.;Lidový apolekkřesťansko
socislní pro Týniště u. Orl. a okolí pořádal dne
z. února b. r. měsíční schůzi pro členy a jimi uve
dené bosty. Účastenství při počasí příznivém bylo
veliké. V přednášce o „Praci ve avětle víry“ poučil
shromážděné vlp. Řezníček, katecheta, o zásluhách,
které si získalo křesťanství o povznesení práce a lidu
pracujícího, starověkým pohanstvím až ku zvířeti
zotročeného, poukázav přesvědčivěna hrozné následky
pro lid pracující, kdyby novověké pohanství mělo
vrchu nabyti nad křesťanetvím. Po hodinové před.
nášce členové zábavního odboru, jenž se zřídil teprv
před měsícem, předetavili se shromášděným svými
uměleckými výkony tak šťastně, že mnozí i z pří
tomných intelligentů nechtěli věřití, že by byli oni
nováčky na prkně divadelním. Svým sdařilým vyaton
pením vynatili pro spolek vážnost. A výsledek schůze?
Náš mladý křesťanský demokratický spolek vzroatl
jiš o 26 členů. Zdař Bůh!

Nová Raiffeisemka. Ve čtvrtek dne 16.
ledna konala se ustavající a I. valná hromada záložny
Raiffeisenovy pro Kunšíce a Orlici (u Kyšperka).
Členů se přihlásilo 68. Zdař Báhi

Z Křesetle. Spořitelnía zálošní spolek pru
Křesetice a okolí od počátku své činnosti od 1. erpna
1901 do 31. prosince 1901 vykazuje příjem K 4695:66
a vydání K 4694-85. Dosti elušný to obrat na za
čátek a tak krátkou dobu při tá nepříaní z mnohé
strany. Čehose nám totiš nedostává, jest porozumění
takovým blahodárným spolkům mezi rolnictrem. Ne
rosumíme svépomoci| Bohu díky, epolek přece skvétá
a členů stále přibývá, Členů je nyní 45.— Dopisovateli
metivéma do „Červánků“ odpovídáme jen tolik, že kdo
poožívá ka špinění listu, psaného pro vyvrbele lidské
společnosti, ukazuje tím jen své bídáctrí a sprostotu
největší, která také došla ode všech řádných lidí
v Křeseticích nejhlubšího opovržení. Pokud se týče
zmíněné události o potrestání rospustilce, připomíná
se jen tolik, že v podobných případech užije se
vědycky takového prostředku, bez ohledu co tomu
snad řeknon „Červánky“ nebo „Právo lida,“

Loupež. Choť p. řídícího Frassa ze Strapčie
nesla dne 6. t. m. do borkovské opořitelny 260 K.
Když pak se cestou dostala blízko k Častolovicům,

byla nenadále napadena nesnámým mušem, jeně měl
ne obličejí škrabošku a na rukou rukavice. Lapiš ji
srazil k semi, sebral peníse a beze stopy zmizel.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Ku sbírkám pro nový obrám v Náchodě velmi vhodné
pokladnice věnoval s do kostela 3v. Vavřince ochotně
dodal pac Adolf Maisi, majitel veledfiny klempířské
v Náchodě. Spolku pro vystavění nového chránu Páně
av. Vavřince v Náchodě v době od 27. ledna do 10.
února 1902 odvedli: po 100 K: Jeho Biskupská
Milost nejdůstojnější pan Edvard Jan Bryvych, biskap
v Hradci Králové, pí. Josete Hejzlarová, seukrompice
v Náchodě a p. Bedřich Procházka, | řiditel jubilejní
reálky v Náchodě. 68 K ubírka kostelní na neděli
drubou po Devítniku a 64 K abírka kostelní v první
neděli po Devítníka, po 20 K: vp. P. Josef Mosil,
kaplan v Náchodě a p. Joset Špaček, mistr obuvnický,
10 K vp. P. Josef Zelený, kaplan v Sedlci, 8 K p.
JUDr. Jan Řezníček, spisovatel v Praze a jeho choť
Vlasta, 5 K pí. Františku Šmídová, rozená Kudelková
v Náchodě, 4 K 66 bh nejmenovaný jménem mimo
řádného dárku, 3 K-vdp. P. Josef Sládeček, děkan
v Solopiskách, po 2 K: pí. Božena Hofmanová a pí.
Alžběta Šulcová, obě v Náchodě, pí. Marie Ticbáč
kova z Kramolny, p. Alois Valášek, ©.k. celní berní
v Bělovsi a dp. P. Jan Záruba, farář v Gruntě a 1
K dp. P. Josef Jánský, farář v Zahrádce. — Veške
rým Blecbetuým dárcům vyslovují se nejvřelejší díky
se snažnou prosbou ku ctěné veřejnosti za další do
brotivé příspěvky, jež se přijímají na děkanském
úřadě v Náchodě, — Valná hromada k volbě nového
předsedy a výboru jmenovaného spolku konati se bade
v neděli dne 16. února 1902 o 2. hodině v městské
zasedací +Int v Náchodě.

Z PouchevaVprvní nedělipostní16.února
o 2. hod. odpol. bude dp, P. M. Schreiber, kvardian
kapuc. kláštera v Chruaimi, v Pouchově avětiti
nákladem záduše obnovenou křížovou cestu, načež
bude první postuí kázání činiti vldp. J. Jindra,
doktorbohoslovía professorpastoralkyz HradceKrál.

V Dobaličkách. Dne 3. března 1902. do
poledne v 9 hodin po odalonžení mše sv. za zdar
spolkové činnosti koná we v hostinci p. Krejčího
valná echůze spořit. a záloš. epolku dle Rniffeisena
za předsednictví dp. Frant. Doudy, spoluzakladatele
téhož peněšního ústavu a faráře v Dohaličkách.
Obrat peněžní za rok 1901. této záložny byl
K 107.738 a 84 h.

Ze Skuhrova. (Divadelnípředstaveníškolní
mládeže). Jak jeme již osnámili, napsal dp. Fr. Jiří
Koatál, farář a spisovatel ve Skuhrově, novou drama
tickou práci pro mládež, čtyřaktovou výpravnou hru
te zpěvy a hudbou a názvem „Obecní sirolci.“ Hra
ta byla předvedena jako novinka poprvé podle ruko=
pisu na jevišti Besedy skubrovské a elce dne 6, a
19. m. m. pro dospělé a dne 22. pro školní mládež.
Skladatel hry sice sám mládež ve bře té vycvičil,
ele i spolapůsobení ostatních pánů ze eboru učitel
skéhu v dobledo, ve zpěvech, hadbě, pořádání
efektů a v jiném bylo takové, že zaslouží plného
oznání. Průběh a zdar celého představení činil čest
jak pořadatelům, (ak i brající mládeži, z níž o mno
bých jednohlasný zněl úsndek, že hráli jako staří a
vyškolení divadelníci! A ovšem čest příslaší i škole,
jež takovou mládež odchovává a teké i rojičům tak
čilých s snaživých děti, Nevymizí tak hned z paměti
přitažlivé skupiny těcb dětí zvláště v «ávěrečných
scenách III. a IV. aktual Ohecenstvo a ueobyčejným
tájmem sledovalo výkony mládeže a naslouchalo ce
lémo dějil V prvém aktu, když ubozí sirotci ode
všech opuštění zpívali „Modlitbu před spánkem“ a
psk jeden druhému dělal křížek „za tatínka a za
mamiaka,“ tak poslachbačidojati, že málo které oko
zůstalo nesaroseno! ©Velice dojímavě působila i zá
věreční scéna 1. akta a při ní „píseň andělů“ a pak
píseň „V maceše zlé“ v aktu I. Děj protkáu je í
dobrým humorem, kdy na tvářích obecenstva se kou
zlil veselý a srdečný úsměv, Silné jaou v tomto kuse
i momenty náboženské | vlastenecké. Dlužno jen ještě
dudati, že spisovateli dostalo ne uznání zaslouženého.
Při otevřené océně, při závěrka prvního přadstavení
podán mu skvostný vavřínový věnec 8 nadpisem:
„Milému autoru v upomínka na 6. ledna 1902.“
Podle úspěchu „Obeculch sirotků“ na jsvišti skubrov=
ském dá se souditi, šo až vyjdou tiskem, budou asi
dál a dále doporačovaným repertoarním kusem našich
dětských divadel a všude tam, kde jsou snaby pomá
hati opuštěným| —

Z Divece. (Vítězné ukončení voleb obecního
představenstva). Jest tomu právě nyní JO roků, kdy
probazeul byli katoličtí voličové v Divcl ze spánkn
své voličské netečnosti. Posnavív, jak strana ovan=
gelická, sestávající v celé obci ze 12 voličů, dovede
jejich voličskou netečnost ve «vůj prospěch využitko
vati, aznali ze svoa svatou povinnost, hájiti rodnou
obec svou, aby zachována byla toma náboženstrí,
kterémn od avého prvopočátka patřila a ktoréma dlo
počtu obyvatelstva vším právem náloží a síce nábo
ženství katolickému. Při volbách tehdy nastalých jest
samozřejmu, že zvítězila většina katolická, Od té
doby byla většine obecního zastopitelstva v Divci a
též i představenstvo katolické, až konečně před rokem,
kdy opět několik, jinak stce dobrých katolíků svedeno
plauými frásemi a sliby upadlo v nešťastný spánek
lhostejnosti. To podrazilo straně katolické nohy. Než
— každé zlo jest skorem vědy také k uččemu dobré!
Proti výsledku voleb obecního zastupitelstva, které se
odbývaly 3. února 1901, podán rekurs, který teprv



uyní po roce vylíten. C. k. místodržitelství zrušilo
volbu pana Jane Jírdka, evangelíka jako člena výboru
v L uboru svoleného a nařídilo novon volbu, Zatím
svedení kstolíci cbybu svou poznali a napravili. Při
doplňovací volbě dne 28. ledna t. r. jmenovaný vůdce
evangelíků propadl a tím straně naší dopomoženo
k úplnému zachránění věcí katolické. Během onoho
desítilotí s zvláště při posledních volbách musil al
každý katolík věimnoutl svornosti a obětavosti bejvet
ské. Tak při poslední doplňovací volbě, kde se jed
palo ponze o jodnoho člena výboru, odepřel: al 2
voličová belvetětí jeti ua svatbu dceři bratra svého,
Jen aby mohli býti přítomní při volbě, při které ovšem
propadli. Příklad tento pobádá každého našince
k svornosti a bdělosti, by nepovažoval práva jemn
propůjčena za Jakousi jenom zbytečnost, ale bleděl
vždy a všade svým čilým působením přispěti ku po
moci tem, kam jej vlastní jeho svědomí vysílá u jak
mů jebo náboženská, jakž i občanská povinnost velí.
— A hleděli jste sí, katoličtí voličové, povinností svých
ka drahéma klenotu, rodné obci své, i při posledním
pronajímání bouitby? ©Nájemného nabízeno nejprve
200 K a ještě při valné schůzi podáváno s ní 120 K,
ale známý už p. Jan Mrdek dostal od zvoleného ho
nebního výboru onu honitbu — světe žasni — ta
40 K oájemného. Svorně tedy dohromady a podobných
věcí se nedožijete u těch, ktečí mají v těle cit podle
náboženství katolickéha.

Různé zprávy.
„Úeta svatých“ a protestantů. Fran

couzský spisovatel J. K. Huysmana vypravuje ve avém
nejnovějším díle „Ze všebo“ (De tout) v cestopisné
črtě o Hambarka následojící: Při jísle jeden známý
mně řek] ee smíchem: „Podívejte sel“ Ivytábl
z kapsy a ukázal maě fotografii představojící císaře
Voléma, jak po své smrti od andělů nesen jest do
nebe..... „Vězte,“ přípojilmůj přítel, její můj
úžes bavil, „vózte, že teuto obraz se zde prodával
v nesčetných exemplárech. A v skutka odpovídá pře
mrátěnému vlasteneckému Seutimentalisma i potřebě
skryté zbožnosti, která přese všecko se nachází
v zkaženém ducbu toboto města. Latber cbybil, že
nám Němcům potlačil úcta blahoslavených a svatých,
nebot nemohbouce so bez ní obejíti, jsme přinucení,
jek vidíte, problašovati za blahoslavené naše generály
a krále, jedním slovem, provozovati podloudnictví se
svatými.“

Čeští miliemáři. Dr. Joklík uveřejňuje
v „Rozbledech“ statopis milionářů v Čechách. Dle
tohoto statopisů má Praha 40 těchto šťastníků, kdešto
ne předměstíchbydlí pouze 4. V Plzníje toliko jediný.
V německých městech (Liberec a Karlovy Vary po 7,
Ústí n. L. 5 a Teplice 4) dohromady 26. Německé

kraje a okresy vykazují 46, české pak (Tarnoveko 6)38 milionářů; dohromady je v Čechách152 milionářů.
Cena řádů a titulů. Různéudíleníšlech

tických znaků, řádů, titulů a hodností apojeno jest
se zaplacením jistých poplatků, kteréž nebývají la
ciné. Tak obnáší poplatek za tital dvorního rady
(bez hodností) 32500 K, za titul císařského rady
1080 K, za hodnost traksesa 315 K, sa tital biskapa
1260 K, ts titul opata 840 K, za titul kanovníka
410 K. Za propůjčení bodnosti hraběcí musí zaplatiti
nová rodina 10.500 K, stará 6300, za baronství nová
rodina 6400 K, stará 4200 K, za šlechtictví 3150 K.
Taxn platiti nutno za každou hodnost mezi stavem
původním a stavem uděleným. Tak n. př. musil by
nešlechtic za povýšení do stavu brabécího zaplatiti
taxa za propůjčeníšlechtictví, stavu baronskéhoa za
hodnost hraběte. Rytíři řádu Marie Teresie však ne
musí zaplatiti za hodnost baronskon žádného po
platku. Důstojníci platí polovici každé taxy. Za pří

pojení znaku platí se 1875 K, sa propůjčení Alechticóbo přídomku 630 K, za velkokříž ř-du av. Štěpána
800 dukátů, zu komtarský kříž 200 dukátů atd. Ne
býti tak častého „prominatí tax“, měl by stát slašný
roční příjem z těchto poplatků.

Kdy jsou ne světě žně. V lednu o
eklízí v Argentině, Čile a Australii, v února se sklízí
v Indii, v horním Egyptě, v březnu pouze v dolním
Egyptě, v dubnu na Cypra a Kobě, pak v Malé
Auii, Mexiku, Persii, v květnu jsou žně na Floridě,
Texasu, střední Asii,Číně, Japonska, Maroku, Alžíra
a Arabii. V června 8e sklízí na dolním Dunaji, Bal
káně, v Uhrách, jižním Rusku, Španělsku, Portugalska,
jižní Francii, Italii, Kalifornii, Oregonu, Miesiesipi,

onnessce, Virginii, Alabamě, Coloradě, MNissonria
jiných menších zemích. V červenci jsou šně v Ně.
mecku, Rakousku, Švýcarsku, soverní Francii, západ
ním Rusku, východních státech severní Ameriky.
Y srpnu se žne v Belgii, Holandsku, Anglii, Dánsku,
středním Husku. V září konečně přijdou na řadu čně
v Norvéžskn, Švédsku, Kanadě, Skotsku a v severních
částích Boska a v Sibiři. Říjen jest nejchudší, ta
nejsou žně skurem nikde. Za to v hetopadu jsou žně
« Iransvaala a Pern. V prosinci pak v Iadii,
Birmě a jičním Valeau.

České pivovary. Ve správnímroce 1899
až 1900 bylo v Čechách 640 pivovarů, z nicbš 436
čili 57 procent bylo malých t.j. a roční výrobou
piva méně než 10.000 boktolitrů a 219 prostředních

*e velkých L. j, nad 10,000 hl. ročně. Na malů zá
vody připadá z celkové produkce 9,438.000 hl. piva
jen 16 procent, na velké 86 procent. Nejríco se
uvařilo piva v onom roce v měšťenském pívovara
v Plsni, a slce 666.226 bl., v akolovém pivovaru
+ Plzni 26,843, ve společenském plvoraru v Plent

187.467, v Protirině [48 568, veVratislavicích 180.932,
v měřtanském pivovaru v Praze 129.024, v Nuslíoh
116.600, v Třeboni 115.426, v Budějovicích 108.400,
v Lounech 104.100, na Královských Vinobradech
104.015; těchto největších 12 pivovarů uvařilo přes
čtvrtinu vší výroby 2,526.129 hl. Na jednoho oby
vatele v Čechách připadne z celé výroby 145 I. piva
ročně, na jeden závod průměruě 14.294 hl. Nejvíce
piva bylo 10. stopňového a sice 74 procent. Daně
saplatily všechny za onen rok 32,268.260 K. Roz
loba chmelnín byla v Čechách roko 1900 13.000
ba; nejvíce v okresu Žateckém 2500 ba 19.2%;
v Rakovníckém 1460 ha, 11:19; v Lonnském 1410
ba, 1089, a v Podbořanském 1400 ha, 107%.
Celkový výnos chmele obuášel 7-2 mil. kg,

Kolímský petrolej. Potrolejs první české
akciové rafinerie kolínské vycházející jest křišťálově
průhledný a absolatně čistý. Konsumentům skytá se
tu výrobok nedostižné kvality, který nemusí se obávati
žádné konkurence. Lze tadíž s naprostou určitostí
očekávati, že Kolínský petrolej, který právě v těchto
dnech byl dán do prodeje, v brzka opanuje domácí trh.

Rozmary přírody. Dne 16. února dopo
ledne přinesena byla do naší redakce tučná živá
housenka. Kéž ta němá tvář, vlahým počasím k jar
nímu životu probouzená, rozmary přírody nebere vážněl
Zimní taploučko jest tak plodné a atálé jako úsměvy
vrtošivé kokety. Vždyť právě co toto píšeme, tančí
vzduchem zase tisice bílých diblíků, jež dokazují, že
jest teprve únor a že jest potřebí přírodě ještě zdří
moutí. Značné mrazíky život přírody znova uspávají,
ale za to příjemně rnzčilojí a v čilý rach uvádějí
hostinské, sládky a jiné lidi, jichž nitra dovede zimní
chlad kapitálně rozehřáti. Jen aby ti ledoví muži ne
počali své řemeslo provozovati ve velkém teprve
v března nebo v dabnulMD

K domácí slavnosti masopustní dne
9, t. m. ve zdejším Badolfina konané věnoval nejdůst.
pan biskup značný dar na penězích, aby zaň vyča
stováni byli všickoi chovanci. — K obvyklému při
lepšení chovanců v masopustní nedělí zaelaly násle
dojí:f dámy peněžité dary: pf. Anna Czarbová 3 K,
el. Adéla Eiglová 2 K, pí. Božena Franková 2 K,
pí. Aloisie Janečková 2 K, pí. Františka Koutníková
2 K, pí. Anne Nováková 3 K, pí. Albína Řepišová
2 K, pí. Terezie Štefanová 2 K, pl. Aloisie Šantrůč
ková 2 K, pí. Anna Šolcová 2 K, pí. Pavlina Tol
mannová 3 K, p. Jan Javůrek zaslal dodatečně na
vánoční stromek 10 K. — PÍ. Aloisie Janečková
zaslala cukroví, pí. Marie Mabrlová koláče a pí, Marie
Vrabcová salámy. — Správa ústavu vzdává jeho
Biskupské Milosti za lásko a nevšední dobročinnost
chovancům každoročně prokazovanou nejuctivější díky;
ostatním pak šlechetným dobrodincům hluchoněmých
dítek volá upřímné „Zaplaťt Bůh!“

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králově, dne 8. února 1902. 1 hl.

přeníce K 1620 —16 40, žita K 12 10—18-40, jedmene
K 8:40—960, ovsa K 6-00—8-80, prosa K B-80—9-50,
vikve K 9-00—12.00, brachu K 19-00—21'00, čočky
K 15-00—2000, jshel K 18-00, krap K 16 00—24'00,
bramborů K 210—2 20, jetelového semínka červeného
K 84:00—98-00, jetelového semínka ras. K 11000
—120'00, máku K 33:00—36'00 Iněného semene K 18:00
—1900,100kg.šit.otrabK 1100,pšenič,otrubK1050,
» kg. másla K 1-92—2-00, 1 kg. sádla vepřového K
1-44—100, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
400—0.00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:30—0'00,
1 kopa zelí 4'00—000 K, 1 pytel mrkve 1:80—0000,

(Zasláno).

Provolání

veškerému dělnictvu v Hradci Král, a okolí.

S úmyslem poctivým a vůlí opravdovou,
chtějíce zlepšiti stav dělnictva, sešli se vminu
Jémroce ve velkém počta křesť. dělníciz Čech
v Týništi n. O. a založili „Všeodborové sdru
žení křest. dělnictva pro království České“.
Účel tohoto sdružení jest úplně bumanní;
členstvu má se poskytnonti podpora v nemoci,
nezaměstnanosti, cestovní, při stěhování. právní
ochrana, mimořádná podpora, zprostředko
vání práce a odborový časopis. Mužové a ženy
pracující, uznáte sami, že Vám poskytnutá
podpora v uemoci od nemocenské pokladny
nepostačí. A kdo Vám podá raky pomocné,
když jste bez práce neb jiných potřebách? —
Zajisté bez svépomoci nikdo. Uvužte, že
v tomto všeodborovém sdružení obdržíte za
několik baléřů týdenního příspěvku dosti
značnou podporu a aby bylo umožněnoi tomu
nejchadšlmu dělníku přístoupiti za člena,
ruzvrženy byly příspěvky i podpory na3 třídy.
V L třídě plati se týdně 20 hal. aza to včas
nemoci neb nezaměstnanosti dostane se po
osm neděl v roce 8 K podpory; ve II. třídě
platí se týdně 16 hal. a podpora obnáší 6 K
týdně; ve III. třídě platí se 10 hal. a podpora

obnáší 4 K týdné. Jiné podpory dle ustano
vení valné hromady ústřední. — Dělnictvo
v Hradci Králové a okolí, uznavši potřebu
tohoto sdrožení, založilo odbočku a svolává
na den 23. února 1902 o 2. hod. odp. do
místnosti dvorany Adalbertina I. valnou
hromadu, k níž Vás uctivě zve 22svoláva
telů. Přijďte všichni, kdež se Vám dostanou
podrobná vysvětlení. Členy se mohou státi
dělníci obojího pohlaví od 15 let počínaje,
účnové a očenice od 1b let i ženy dělníků.
Jiného stavu mohou býti členy pouze přispí
vajícími. Úřední hodiny odbočky jsou až do
odvolání vždy ve středu od 8—9 hod. večer
8 v neděli od 9—11 hod. dopol., v nichž lze
též se přiblásiti za člena.

Za svolávatele odbočky Všeodborového
sdružení pro Hradec Král. a okolí

Frant Jukl, Jos. Polák ml.,
tejemník Ústř. sdružení. prozatimní účetní odbočky.

Poznámka: Dělníci z kterékoliv části
Čech mohou ai zaříditi odbočku, mají-li nejméně
15 členů a jednotlivci se mohou přihlásiti u Ústřed
ního sdružení v Kostelci n. 0.

(Zasláno.
Žádám opětně všecky křest. socialní orga

nisace XI. okresu volebního, aby mi co nej
dříve zaslali vyplněné dotazníky, abychom
mohli přikročiti k práci.

V Hradci Králové, dne 13. února 1902.

Jan Černý,
t. č. předseda volebního okresu.

Uměleckéma ústava pro malbu na skle,

B. Škarda, Brno,
dostalo se za práce v roce 1901 dodané,

následujících doporučení:

Vaše Blahorodí |

Podepsaný farní úřad v Liptánově u Osoblahy
v Rak. Slezsku, koná milou povinnost Vašemu Bla
borodí za Vaši evědomitousolidní, jakož i věrm mo
derním požadavkům odpovídající průci provedením
všech 39 malovaných oken, která jste pro náš velký
gothický chrám Páně v Liptánavě dodal a zasadil,
naše nejvyšší uspokojení a nejvřelejší dík vysloviti.

Různost vzorků, avšak též úplný soulad barev,
čistý sloh v kresbě, nenechají žádného návštěvníka
chrámu Páně bez dojmu. Co ceny 8e týká, dovoluje si
též podepsaný firmu B. Škarda v Brně všem farním
úřadům doporačiti, jako nejvýše solidní a reelní, při
tom nalézající se na výši moderního umění ve svém
obora, a může tudíž u každé příležitosti nejlépe
firmu tu doporačíti.
Farní úřad v Liptánově (okres Osoblaha), Slezsko 1901,

Antonín Kirchenpetr, farář.

Panu B. Škardovi, majiteli uměleckého závodu v Brně.
Jelikož stavba kostela kláštera Porta Coeli u

Tišnova dokončena jest, vyslovujeme Vám s potěšením
naše plné uznání za dodaná a krásné provedená okna
mosaiková, zvláště u hlavního oltáře s malbou před
stavující Nanebevzetí Panny Marie, které jako oltářní
obraz sloaží. Provedení jest velmi vkusné a Judné,
pročež můžeme Váš žávod všude co nejlépe doporačíti.

V klášteře Porta Coeli 1901.

F. Beneš, inspektor panství.

Velectěný pán B. Škarda v Brně.

Dodaná pro zdejší chrám Páně 4 okna a sice:
„Sv. Jan Nepomucký“ „Sv. Františka Římská“, „Po
praí Pána Ježíše“, „Poprsí Panny Marie“ za něž jsem
Vašnosti povinný obnos ibned zaslal, velmi se líbí a
musíme řící, že chrám zdejší, zejména hlavní oltář
tím velmí zveleben.

Figarální jako i architektonické provedení, jako
i kolorit jest tak precianí, že považujeme zu milou
povinnost vzdátí Vám vřelý dík za pečlivé umělecké
provedení, jako i vyslovujeme Vám plné uznání a
upokojenost. — Ustav Váš pak co nejvřeleji rádi do
poručíme.

V Dačicích 1901.

Jan Židek, obchodník.

Velecténý pane Skardo!

Jelikož práce a našimi okny jsou dokonány,
udělaji, še od Vás zhotovená 3 malovaná okna s po

raními obrazy svatých, která právě ve farním kostele
češtekém zawazena býla, doplňají žadoucí ozdobu

našeho gothického presbytáře překrásně, neboť jak
obrazy svatých tak jkobercové pozadí jejich, jsou
vkusně, solidně a umělecky provedeny, mile oku la
bodí a mysl vzhůru povznášejí. Přijměte proto, ctěný
pane, za to mé srdečné díky a plné uznání. Mohu
Vám s radostí aděliti, že ji zdejší pan patran říšský
svobodný pan L. ze Sterbachu o díle tornto velmi po
chralně se vyjádřil.

V Třešti 1901.

Vás v dokonalé úctě oddaný

Jan Mrázek, kons. rada a farář.

Ludvík Hora, farář.



Velectěný pane!

3 radostí Vám oznamuji, še se všemi okny jeme
úplně spokojeni. Přeji £ té duše aby Váš závod pod
ochranou Boží zkvétal.

Krásonice 1901,

S apřímným pozdravem trvá v úctě oddaný
Haogo Černý, farář.

Velectěný pane Škardo!

Je zaslanými okny jeme všickní spokojeni, neb
se pěkně vyjímují a dodávají kostelíčku milého lesku.
Proto za pěknou umělou práci není třeba litovati
peněz.

Řestoky u Chrasti v Čechách 1901.

V úctě veškeré Fr. Šoabel, slarosta,

Velectěnýpans miatřeI
Okna jsou zasazena a netoliko že se mně ná

ramně líbí, nýbrž mne i nad míra a nad očekávání
překvapila. Provedení jest mistrné a umělecké. Soulad
barev dobře sestaven, barvivo velmi příjemné a Ja
bodné. Výraz tváří jednotlivých figur velmi půvabný
a významný; dodávajíť okna nová kostelu našemu
překrásně ve slohu vymalovanéma, okrasy a ozdoby
veliké. K tomu cena není přehnána, nýbrž poměrná
k výrobě umělecké. Není nám tudíž třeba bledati

umění za hranicemi, kdež je dvakráte tak draho pla
tt musíme, když máme vpravdě umělecký závod
v domovině. Veškerá čest a chvála budiž Vám, vole
vtěný pane, neboť ku konci podotýkám, že nejen mně,
nýbrž každému, kdož navštíví náš kostelpřekrásný,
líbí so zvláště okna nová od Vás pro kostel náš tak
vzácuě a lacino provedená. Častá návětěva z blízkého

města svědčí o všestranné oblibě práce Vaší. Neopo
menu ani já závodu Vašeho vřele doporačiti.

Norosady (u Olomouce) dne 3, října 1901,

Srdečný pozdrav! S veškerou úctou vždy oddaný
Frunt, Zmeškal, tarář.

Pan B. Škarda, Brno.

Jest nám milým potěšením Vám aděliti, žepro
vedenídodanéhooknapro naši kapliplnéhoa zaalou
šeného oznání a schválení ae dostalo od panstva na
šeho.

Janovice /u Rymařava) 1901.
V plné úctě

za Alfreda braběte Harracha,
lesní a hospodářské ředitelství.

Radolf Rieger, Menzel.

Velectěnéma panu B. Škardovi v Brně.

Obraz Panny Marie Lardské z Vašebo uměle
ckého úctava pro malbu, leptání a broušení skla na
základě doporučení starosty na Kladně v Čechách p.
MUDr. Jar. Hrašky, jsem očekával pěkný, než krása
jeho mé očekávání daleko překonala. Každý, kdo
obraz spatří, tvrdí, že něco tak krásného posud ne
viděl.

Ne faře v Obyčtově u Žďára na Moravě I. P. 1901.

Václav Bezděk, farář.

Pen B. Škarda, Brno.

Do poutní kaple v Malých Svatoňovicích, farní
obvod Úpice v Cechách, Vámi dodaná okna jsou
ozdobou této svatyně. Dle úsndků znalců jsou vkusná
a ceny mírné, takže umělecký závod Váš směle mohu
doporačiti. ,

Farní úřad v Úpici (r Čechách! 1901.

Stanislav Hliva, Jan Dvořák,
sámecký kaplan. místní duch. správce a děkan.

Vaše Blahorodí!

S dodaným oknem do chrámu Páně v Jedovni
sích jsme velmi spokojeni.

V Bystfici nad Pernštýnem 1901.

B. Šašecí, c. k. rada zemesk, sondu.

Kathreinerova o0 000
sladová káva Kneippova

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a lerném proredení

Přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Čechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru ne přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení| Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Levně, ihned, správně

všechna , ,
y P pokraj poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník vPraze)

ve své c. k, povolené kanoeláři jen
F*raha-II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.

F ozwvání

| valné a ustavující schůzi
dražsterního závodu na zužitkování plodin

(ovoce a zeleniny)

která se pořádati bude
v neděli dne 23. února 1902 o 2. hodině
odpol. v místnostech hostince Bohumila J.
Kohouta ve Žlunicíoh (okres NovýBydžov).

Pořádek rokovací:
1.) Zahájení schůze.

2.) O významu a důležitosti závodu na zužitkování
ovoce ze stanoviska národohospodářekého i
praktického. Přednese p. Frant. Vobralík, učitel
zahradnictví při král. zemeké střední školehospodářské v Chrudimi.

3.) O spracování zelenin a využitkování závodu
i jiným směrem, aby ge zařízení jeho vyplácelo
také v letech neúrody.

4.) Čtení stanov vypracovaných dle zákona ze dne
9. dubna 1873.

5.) Schválení stanov a ustanovení výše jednoho
závodního podílu.

6.) Přijímání členů.

7.) Volba představenstva a sice: řiditele, náměstka
řiditele, pokladníka a jednatele.

8.) Volba dozorčího výboru a sice 6ti členného.
9.) Určení stanoviště pro závod.

10.) Různé návrhy.

K hojnému účastenství zve

Komité.

Pravý Malinský křen
5 kg. 15 kořenů 6 K
5 kg. 20 kořenů 5 K
5 kg. 25 kořenů 450 K
"5 kg. 30 kořenů 4 K

Kutnohorskou majoránku I kg. 2 K
zasílá franko každou stanici

A. Jakubec, Kutná Hora.Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

MB“zasílá se "i
v různých vazbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

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,

Veledůst duchovenstru, sl. řeholím, ústavům
a PT. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovární cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, če na
vlasy,houbyk mytí,žínky,tolletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkůma j.

Výborné creamy ku holení Natem a
gchavieg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
silám od 1 zl. 20 kr. výše. Nehodící se
břítvy přes vyzkoušení vyměním mebopemíze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťoji, že
jedinou snahou mojí 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

Praba I., Etlščina tř. 1 n.

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,
Četaá uznání zvláště z kruhů veledůstoj
néne duchovenstva svědčí o pectivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Přihromadném objednání větší výhody.
Též na splátky bez zvýšení cen!

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

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) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 4 se šdežnými rámy, st

lěmí 1 vsazením.

Vetkeré rozpočty, skinny i odborná
rada bezplatné, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce,



A

mříží, náhrobních I zahradních, vrat, plotů,ba:

vlastní výrobk
do zdí a vůbec veškerých prací jak stavebních takrobní se zárukou.

V úctě veškeré

i uměleckýchvše za cenyvý- všech druhů |
nabízíAdolí Vachek, Biskupská

dříve J. Jeřábek

ký modní závod

Navštivenky

knihtiskárna.

nen
ze Aosety pro nemocné +s

KErotoden .

Ee "Eopáchajích ň

p J. Bazoni,Počátky. e

| |
Ranzské Banáry,

krásných tur, hluboce jdoucí, dovoluji si na
bídnouti v ceně od 6—12 zl Ptáky výstavní
dle úmluvy. Pěstuji to nejlepší. Kollekce moje
vyznamenána byla i na letošní výstavě od
borné v Praze [. cenou a velkou. stříbrnou
medailí od vídeňského spolku. Zasílání děje
se dobírkou. Nehodící se v osmi dnech vy
měním. Hodnota ptáka odpovídá přesně ceně.

Prosím o úplnou důvěru.

Augustin Brychta,
strojník v Nymburce.| i
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velkozávodpromalbu

vyznamenán.

davkůmvyhovující.
Cenníkyzdarma|

ovýchoken.
modernějšímpoža

Uměleckýústavpromalbunaskle.

| B.Skarda,Brno.

Oknachrámovákaždé hoslohuaprovedenísezaručenímprácenej 7krátprvnímicenami

A

chrám

Odborný

NONOARIOSASOROSOSOON AIAASARARA)

na taláry a jemné modní látky
. Ůpro pány ž dámy

k nastávajícímn období

za nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sakny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

KALIS
hodinář alzlatní“

« v Rychnově p. K.

přísežný znaler +
c k. okr. soudu

Obrázkové
cenníky zašle.

zlatých a atříbr,
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje - - 

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P, J. Neškndly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P, T. veledůstojn. duchovenstvu

HNENENNENNI

Pro každou rodinu d výbavy pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného. lněného, vlněného, bavlněnéko a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druhy, jichž
v domácnosti jeat třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma 8 franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

„ I
4Il- blegobraplnýnlébolobo bnlelobl=bolobral brana |polepdabdobnrýhnpe lolCJÁE Jo CC CI OTOVTPET OT OTOTOTOTOT

První V
J katolický a zaailatelský závod [f

Josef Poláček A spol 6
| továrna na sukna v Humpolci
jj doporučuje veliký výběr černých a
Jj modních látek pro P. T. veledůst.
, duchovenstvo.

 Ť| Ku přání poskytují se výhody platební. |%

| Vzorky na požádání zdarma a franco. [
Talelalelalolele!COCOK

E,přepř.přepje př-Přapí- př-př- přop=pie přepí-přepJa |pS=oÍopíepřepžepřesřegiepŘokep Topy Sapllopí,
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(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko

stelní odborně zařízený.
Psárna a dílny: na Letné.Belcrů
diho třída 612—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv.- Vác

lavské sáložny,

Jeste, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
Bvědčení veledůstojného duchovenstva.
Bonovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech zárodn.
Původní nákresy, cenníky a rospočty besplatné a

Jranko. Ceny levné a přísnívé platební podmínky.
m8“ Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. (8

doporučuje uctivě:P
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi
"V

Praniišek Jirouš
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatogratie a rozpočty na požádání.

KESIXEODELI,XEPIGPIXESIX

Nlalnský křen
letošní sklizně.

653

5 kg. asi 15 kořenů K 6—
Ba 120 „ 520
5x „23m „+00
5 n p 30 » n 4+—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky K2
1 kg. Hincian . „K 120

zasílá

Josef Mikulecký,

:
É

i
X

ka vývoz mal. křenu v Kutné Hoře.KESDXEDPICSI|X|GSICSIXGPDCSDXREPIXRGOD0GHDXGODILCKDX
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z Číhoště, W. Kamešoví

k brobu doprovodili.

Za příbuzné:
Jan Císař,

farář Kalištský v. v. v Zahrádce,
synovec.

pp. farářůámP, Langrovi

Za duchovní správu:

Jan Musil, děkan.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

wPraze.
Písárna a dílny: Bubna 612.VII. Sklad: Vel. Karlova ul.

č. 30. Budova sv. Václavské záložny,
Zasílám příslušnýobnos za dodanou sem gochu

sw. Josefa. Jsemzcela spokojen; vyslovují zakrásné
provedení řesbářsko-sochařské [ polychromieké díky nej
srdečnější.

S veškerou úctou

Fr. Pech, kanovníka děkan.
V Písku, dne 10. února 1900.

Přijme se od 1. března t. r.

hospodyně
na faru (bez hospodářství a bez kaplana)
v letech 35—38 roků. — Přednost dá se

té, která podobný úkol již zastávala.

Nabídky zapečetěné do administrace tohoto
listu pod šifrou J. Š.

:OOOOOOOGOO0OO0O0GOO0OO:

: Vlastní výrobu -=w- winěných látek
č na obleky

ševioty, kamgarny, pervieny a všecka
kostelní sukna odporučaje

Ignáe Strádal v Humpolci.
Vzorky na požádání franko.

+DDOOOOOOO0

———————P
Vyznamenán nejvyššímičestnými cenami!

J. Andšla

ae zámořský prášek
Ochran. snámka

usmrcaje s jistotou:
štěnice, blechy, šváby, moly, rusy, mouchy, mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hmyz.
Továrra a vývoz u

J. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze I., Husova tř. č. 18.

V Hradci Králové pravý u pana Karla J.
Dixe, medic. droguerie,

Sklady na venkově váady označeny Andělovými
plakáty 8 černým psem.

Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha 6
jest nejlepší prací přístroj
nebot trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
smarná a svými vždy hladkými plochami sněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí

Proti dobírce 6 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE>raha, Vinařskául. 526-VIL.

Též správky, zvláště houslí přijímá

| Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

: svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začseruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. O ravy
xnovuzlscení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ci orií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciflkálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce,

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, řísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstva hojně zásoboný
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šporků, stříbrné stolní ná.
činí z nového a čínského etříbra, ozdobné stolní

nádobí, veškeré zlaté a atříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboší je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky te přijímají a levně zhotovají, též

veškeré oprávky hodinek se vyřizují.
PJ“ Věe za levné ceny. "IN

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.nh
W“ BYT"04

o 4 pokojích a příslušenstvím lze ma
jmouti v hoteln Merkur.

Byt tento nachází se v I. patře (jižní strana),
jest krásný s příjemnou vyblídkou, pokoje
vysoké a teplé, že netřeba ani tytéž vytápěti;

majitele
EF.Chrudimského

v Hradci Králové,

Církevní skladby

Vojtěcha—
Ríihovského

pro smíšený sbor
6 průvodem varhan nebo mal. orchestru,

Op. 3. Misem Loretta. Part. 2 K. Zpěv.lasy po 40 hal. Hlasy orch. compl. 3 K.
(Edition M. U. č. 4)

Op.4 Hymnus „Te Dewm““. Part. 1 K 60b.

Zpěv. hlasyG“ 80 h. Hlasy orch. compl. 3 K.(Edition M. Ú.č. 83)
Op. 5. Regulem. Ve snadném slohu. Part.

4 K. Zpóv. hlasy po 40 hal. Hlasy orch.
compl. 3 K. (Edition M. U. č 39,

Skladby Říhovakého došly dosud největšího
rozšífení a obliby jak u pp. řed. kůrů tak u
zpěváků ze všech českých círk. skladeb pro
avon zbožnon melodii, snadnost v provedení,
přísněcírkevní sloh a neobyčejně lernou cenu.

Václav Vacek, masjitel.



Topiči.
Právě v tyto dny, když tento článek píšu,

čteme o stávce a vzpouře topičů lodních
v Teretn.

Je to s tím topením a netopením, po
myelil jsem ai. Byl jeden velice zámožný pán,
jenž si netopil nikdy ve své ložnici, ani za nej
větších mrazů. Jeho topičem byla flanelová
kazajka a vůbec flanel, jímž se na noc celý
i na hlavě odíval.

Zase naopak byl jeden pán, který si
v pokoji tolik topil, až horko sálalo na chodbu,
když se pokoj otevřel a ještě si dával nohy
do pytle, který dle nejnovější češtiny slaje —
nánožník, .

Byl jeden professor, jemuž značnější
horko bylo obtížné. Jedenkráte mu studenti

potopili tolik, že jen s tíží mohl přednášeti.ekl jim pak: Nyní topíte vy, při zkoušce
„zatopím“ zase já vám. Povídal jsem si: To
byla pro něj přece jen dobrota. Na dětských
školách je to za dob našich jinak. Tam se
v kamnech musí topit dle teploměru, ale pan
učitel pánům klukům pořádně „zatopit“ ani
nesmí. Naopak! Nejhorší klaci zatápějí panu
učitelovi, až se z něho pot leje. Když jsem
chodil do školy, bývalo to jinak. V kamnech
se chvojím a nějakou tou hůlkou z otýpek
ráno trochu zatopilo, a později jsme se „za
dýchali“. Za to však nebylo to tak vzácnou
událostí, když některému „ueposluchači* pan

uhel hůlkou z rákosu „zatopil,“ až mu z očíteklo.

A nyní v Terstu topiči nechtěli topiti,
s čehož povstalo hrozné „zatápění“ z ručnic
vojanských do lidu, ale také kdosi při tom
jednomu policejn.mu úředníka z revolveru
až do amrti zatopil. Jsou toho plné noviny,
ale pro nás to není nic nového. Mame všickni
v blahé paměti, jak se n. p. na Moravě po
zrušení jazykových nažízení lidu „zatopilo“.
Horší věcjest však to, že prý tohle netopení
a zatápění v Terstu jest jen zkouškou, jak by
to šlo, kdyby se ne pro mzdu a méně práce
při loďstva, ale pro politiku začalo Rakousku
„topit“. Je vidět, že jsou ve státech ještě ji
mého drahu topiči, kteří topí a netopí.

Vzpomenu-li na tobo pána, který si topil
flanelem, tu mě mimoděk napadá náš stát
a náboženství. Co se toho týká, tu již ode
dávna správcové našeho státu nemilují tepla.
Pro náboženství a církev mají jen tak jakousi
flanelovou kazajku. A nemíním jeu to, že na
všecko jiné je v Rakousku hned peněz dost,
Jen ne na kostel a na výživu duchovenstva,
ale mám na mysli to, že pro náboženství a
církev nejsou ti jistí pánové milovníky tepla.
Jen tak kousekflanele, aby přece nadobro
nezmrzlo, ale kazajko, při níž okolo mrzne
čili církev mocí státní celou sevřenou, což
děsnou náboženskou Ibostejnost, studenost a
mráz způsobilo, to je v Rakousku velice oblí
bený způsob topení v církvi.

Na něco však páni zapomněli azapomí
nají. Kde se církvi mocí statní topí jen fla
nelem, tam za nedlouho vyrůstají velice ne
milí „topiči“. V mzobých velikých domech,
obzvláště v palácích i v ministerských je nyní
zavedeno centrální čili ústřední topení. Někde
v přízemku je kotel, z kterého jdou roury
(trouby) do celého domu, a jež vydávají
místo kamen teplo malými otvory do pckojů,
na chodby atd. Neví k tomu tedy zapotřebí
topičů, kteří by v kamnech jednotlivých po
kojů topili, ale při kotli musí někdo jako
hlavním topičem býti.

Hlavním čili ústředním centrálním topi
čem jest v Rakousku liberalismus — bezbo
žectví. Pokud bychom o něm mlavili, že topí,

pozorujeme na něm něco velice nápadného.ři ústředním topení bývá v celém domě
stejně teplo. Ale tenhle náš ústřední topič to
tak nedělá. Jednomu národa dělá totiž horko

a drahým chladno. Jeden národ má ve svých
pokojích přes dvacet stupňů a. ještě křičí, že
mu je zima, takže mu potají strkají na nohy
jisté nánožníky, čili víc a více práv mu dá
vají. O jistém drabu toho ústředního topení
povídají, že není zdravé, že vygouší hrdlo a
rozpaluje hlavu. A tak to skutečně dělá libe
ralismus. Od těch dob, co jebo teplo proniká
stát, vysychají mnohá hrdla. Pravím snad, že
se čím dále tím více piva zpotřebuje? Inu,
pravda to také je. Chci však říci, že od té
doby, od které duši lidské přiměřenéa zdravé
teplo náboženství vždy méně a méně proniká
stát, tím více rozmohla se požívavost, tím
více lidé prahnou po „užívání světa“ v kaž
dém ohledu a tudíž i po bohatství. A krom
toho náš ústřadní topič rozpaluje hlavy. Co
všecko daes se smí v kníhách tisknouti, co
vše se může ze stolce professorského hlásatil
Což divu, že se obzvláště mladšímu pokolení
rozpaluje hlava. A proto je to se státem jako
v té Škole, v kteréž „zatápějí“ kluci panu
učitelovi. Proto jsou už krvavé vzpoury,
proto celý náš stát vázne jako nákladem pře
plněný vůz v blátě, proto žáci liberalismu,
mladí i šediví přivádějí do potu správoe státu
tak, že si mnohdy nevědí rady, co a jak dále.
Hrozil table kdysi na podzim p. ministr Kčr
ber sice rákoskou, totiž zrušením říšské rady
a neobmezenou vládou, ale národové povídají,
že by to s tou rákoskou také nešlo. Je to
právě vidět na těch událostech v Tersta. Na
první pohled je to jen stávka topičů, jakési
vysýchání hrdla, stávka lidí po lepším živo
bytí prahnoucích, Ale vlastně to jest rozpále
ná hlava, která žene lidi i ku vzpouře proti
státní moci, proti vojsku. Kde se střelí do
policejního úředníka, tam už něčí hlava po
řádně byla rozpálena. A je-li pravda, že to
byla jen zkouška, jak by to šlo, až by byla
opravdová bouře vlašských příslošuíků státu
rakouského proti němu? Tu je vidět, že teu
centralní topič nějak velice nezdravě topí.
A jinak to není. Ústřední ten topič myslil, že
něco velikého činí, když rozpalaje hlavy proti
církvi a náboženství, obzvláště proti kato
lickému. Byl varován. Bylo mu řečeno: „Vez
měte lidu vyšší nadšení a lásku k náboženství,
zůstane některým jen láska k národnosti. A
nebude-li tato láska k národnosti řízena ka
tolickým náboženstvím, stane se pohanskou,
dle níž každý jinak mluvící je drobéma bar
barem — divochem —cizincem. Nastune vám
v Rakousku boj všech národností proti sobě.
Vlaši nebudou chtít býti pod vládou vídeňskou,
německou, budou chtít připojení býti k Vla
chům ostatním v království italském“. Ne
poslechlil Topili dále pod kotlem státním li
berálním a co se předpovídalo, jest tu. Stát
sice dělá nyní onoho professora, kterému
mooho v kamnech zatopili, začež on slíbil, že
on zatopí při zkoušce. Ano stát tedy již za
tápí při té jisté zkoušce v Terstu. Ručnice
jeho vojska zatopily hrozně. Suad i na šibe
nici někomu se zatopí náhlým soudem, ale to
vše ukazaje, že se to ústřední liberální topení
peosvédčuje.

Jiného topení a jiných topičů jest zu
potřebí. Chceme míti milé teplvučko, které
však nerozpaluje Tak jako n. p. aa Štědrý
večer, když v mile vytopeném příbytku tře
bas jen postní večeři požívají, ule jsou tu
pospolu plni lásky vzájemné, lásky otce, matky
k dětem a naopak, plni blaženosti a radosti;
plní blaženosti, která plyne z víry v Toho,
jenž se v Betlemě narodil, aby odstranil jak
mráz, tak i přílišné horko dachů lidských,
aby svět oblažil pravou lidumilností, jejížto
prumenem jest podrobení se všech srdcí Bohu.
A toboto topení a takových topičů, to jest
křesťanstvím srdce zahřívajících státníků,
učenců, učitelů, novinářů, úředníků, otců a
matek jest nám třeba, Pryč tady s tím topi
čem u toho centrálního kotlelE

Imserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pálek v joledne. Ročník VIII.

Dopis z Prahy.
V Praze, due 19. února.

(K restaurací hradu Karlštejna. — Několik slov
0 nedostatku ©snalosti působení a nýznamu M.
Husa v českém lidu. — O obsasení stolí:e semě

pisu na české université v Prase.)

Jak jest všeobecně známo, dyl v řadě
posledních let obrovskými náklady restaurován
hrad Karlštejn. Opravy tyto a držení tohoto
znamenitého svědka moci a slávy království
Českého v náležitém pořádku mohl by ne
schvalovati jenom barbar. Proto celá česká
«geřejnost sledovala restauraci | Karlštejna
s největším zadostiučiněním a spoléhala, že
za dozoru vlády a Ústřední komise vídeňské
pro zachování historických a uměleckých pa
mátek a pří zájmu dumácích odborníků pro
vedena bude co nejpečlivěji a ke všeobecné
epokojenosti.

Avšak v poslední době bylo veřejně
konstatováno jednak to, že restaurace Karl
štějna nebyla provedena spůsobem, aby jí
nebylo možno činiti závažné a důležité výtky
a potom bylo veřejně uvedeno, že při ní se
bezdůvodně veřejnými penězi uespoří a že se
děly a dějí zbytečné výdaje. Máme za povin
nost věci této se zde dotknouti přes to, že
se do podrobností, o něž se jedná, spouštěti
nemůžeme. Ostatně široce ohřívati věci staré
a hotové, jež se více napraviti nedají, nemáme
ani za vhodné. Jenom uvádíme, že při pro
vedené rekonstrukci Karlštejna chycen a
vytčen byl opětně zlopověstný šlendrián,
8 nímž se česká veřejnost již pu delší dobu
jako s devítihlavon saní potýká.

Nenapadá nám někomu nějaké výtky
činiti, ale to nupsuti můžeme, že i v oboru
uměleckém rozšířené kmotrovství a zantori
sování některých osob, jež vi potom na svůj
umělecký rozhled berou přímo patent, nelze
schvalovati. Jest si přáti, aby veřejnost při
otázkách a záležitostech veřejných byla trochu
pozornější a přísnější, aby při jejich vyřizo
vání osobní sympatie a zájmy nerozhodovaly
a potom neblahými důsledky své shovívavosti
namnoze ještě více nekazily, co měly vlastně
zvelebiti. Ta přestává jenom po Strané po
leta hubovati a veřejně mlčeti, aby někdo
snad nebyl uražen. Každá pochybnosti výtka
dá se pověděti spůsobem, který ten, jehož se
týče, musí loyalně přijmoati. Proto masí po
tom překvapovati, když se hotová vě“ na
jednou odsuzuje, ač bylo dosti času a příle
žitosti, aby se příčinám k odsuzování tomu
předešlo. Takováto mužské babství, které má
plno rozumu jenom po straně a přímo
z chytráckých důvodů nic nikomu vytknouti
v čas nechce, nelze schvalovati. Něco podob
ného dělo se při restauraci Karlštejna.

Avšak také nelze echvalovati, aby 88
v našer veřejném životě rozbujela nepříslušná
osobní choulostivost, která nechce snésti žádný
rozum jiný, než-li svůj a dokonce těžce nese,
že jsou také ti lidé na světě, kteří mají jiný
rozhled a jiné dovednosti, než li ona.

Při otevřené dnes otázce částečného po
kažeuí hradu Karlštejna při jeho nákladné re
stauraci, pokud bylo veřejně konstatováno,
neson stejnou vinu ti, kdo buďto svou důvěrou
v dovednost a spolehlivost osob, jež důvěry
té dla výsledků uezasluhovaly, k pokažení
tomu poskytli příležitost, jako ti, kdo vidouce,
jaké chyby a jaké výdaje se dějí, buď k toruu
mlčeli schválně, anebo promluviti se o tom
báli. Pokud víte, ozvalo se sice více hlasů,
jež měly býti povšimnuty, ale hlasy ty byly
pronešeny spůsobem, jenž byl předem bezvý
sledným a tu opět jsme u staré bolesti, že by
měla býti celá česká veřejnost citlivější a
choulostivější, když se o některou důležitou
její záležitost jedná.

Když se v Praze sfackovali dva flamendři,
nebo když se zde pomluvily dvě baby, to bylo



všecko v novinách, ale co se děje po patnácte
Jet při restauraci hradu Karlštejna, to Zádný
denní list pražský nezáčastněné při tom od
borníky posouditi nevyslal, aby napotom ve

řejnost o a zpravili a případnésvé náhledyvyslovili. se to nedělo a že si česká inte
ligence nepřála, aby se to dělo, to obé ovědčí
jenom o pokleslé úrovní dnešního sledování
veřejných záležitostí,

Uvádíme ještě, že výtky restauraci Karl
štejna veřejně činěné padly ze strany německé
a že ze strany české se na ni hubovalo jenom
za větrem a kdyby nebyly proneseny výtky ty
ze strany německé, tak by se ze strany české
veřejně mičelo jako obyčejně vždycky, když se
mělo mlaviti.

*
*

V listě tomto bylo již vícekráte proneseno
důtklivé přání, že jest zapotřebí pro českou
veřejnost zjednati důkladné vypsání života,
působení a významu M. Jana Husa. Jest to sku
tečná hanba, že česká literatura dílem tímto
se za dnešních dnů doposud nehonosí, tak že
česká intelligence a český lid na Hasovn hi
storickou osobu patří ponejvíce brejlemi cizími
a hlavně brejlemi, jež mu fantastické německé
beletristické práce Herlošovyo Husovi, Žižkovi
a Husitech po celé půlstoletí nasazují. Avšak do
volávání se vyplnění této skutečné citlivé mezery
v literatuře české zůstává stále bez výsledku.

V poslední době sice k popudu České
Obce Sokolské chce se pražská obec vedle
péče o rozmnožení svých 80,000.000 dluhů a
oddalování vyřízení otázky zavedení pitné vody
do Prahy také starati o zorganisování oslav
Hasových, avšak to může přivésti správné po
jímání významu Husova v českých dějinách
ještě více ad absurdum, poněvadž organisace
ta za nynějších poměrů při naprostém nedo
statku zceleného, zaokrouhleného u důkladného
životopisu Hasova musí se postaviti jenom na
fantasie a domyslu plnou půdu názorů rozlič

ných, jak si totiž kdo dle svého vzdělání nebodle své letory Husa vymaloval pro svou 80u
kromou potřebu sám. To totiž jest dodnes
každému volno.

Nestavíce se nikterak proti jakémukoliv
oslavování Husa, jsme toho skromného mínění,
že význam Husův pro dějiny českého národa
třeba bráti vážněji, než-li jak se dnes obecně
činí a proto spoléháme, že Česká Obec Sokol
ská ve spojení s obcí král. hl. města Prahy
především o to se postarají, aby se českému
národu co nejdříve dostalo důkladného vypsání
životu a působení Hosova. Napotom teprve
bude možno, až tato pevná půda bude pro
názor o osobě té zjednána, přikročiti k tomu,

-aby se Jid z vlastního uvažování o něm roz.
bodl o spůsobu, jakým se u nás o Hasovi
mluviti má.

My totiž tvrdíme, že v českém lidu a
v české intelligenci jsou dnes skutečně vědo
mosti o Husovi nanejvýš chatrné, ano žádné
a že dnešní jeho oslavování jest většinou plané
miuvení osob, jejichž řeči jsou daleko vzdáleny
od tobo, jak skutečně smýšlí a jednají. Ostatně
toto faktom nekonstatujeme samotní, ale před
námi vícekráte je české intelligenci vytkly
listy protestantské.

FEUILLETON.
EFeklo.

Nepal Pavel Doberský.
(Pokračování )

Co tu bylo vysloveno pochybností a zase
strachu přel peklem, jeho trestech a věčnosti a
také vážných prsvdl Z některých řádků dalo se
souditi, že teu, kdo je psal, musí již za živa
peklo v sobe miti. Vše ale bylo zakryto většinou
pokrytecky žertovnými slovy a vtipy někdy ne
smyslnými, tak že ten, kdo je četl. byť nebylŠa
lomounem, ihned poznal: »Tenhle člověk má strach
před peklem, jinak by to nenapsale.

Hasil však měl oj Boha dar rozeznávání
duchů 4 dovedl čísti i ty nejskrytější myšlénky
pisatelů. A zapsali se do té pekelné kniny lidé
všech stavů, povolání a věků, Byli zde bohatí to
várníci i chudí dělníci, kněží, snoudcové, advokáti,
doktoři všech fakult, dvojití i jednoduší, učitelové,
vojáci, důstojníci, ministranti, útlé slečinky, staré
babky, vážné matrony, hřebenáři,rukavičkáři.atd.
Byli zde lidé nejen z Machova, nýbrži z Prahy,
Vídně, ze Švýcar, Francie ano i z Ameriky, Což
se vysvětluje tím, že to byli rodáci machovští
neb z okolí, kteří se však vystěhovali do ciziny,
ale opět se přišli do svého rodiště podívat a při
té příležitosti navštívili Peklo. Z machovské tek
zvané iotelligence nechyběl téměř ani jeden.

Hasil, prohlížeje pekelnou knihu, někdy spo
kojené pravil: »Deo gratiasle (díky Bohu),
tenhle to napsul o pekle moulře, ten se tam ne
dostane«. Jindy zase spráskl ruce nad hlavou;
šepteje si: +I tenhle človék má strach před peklem
vždyť všemu se posmívá, chce platiti za nejuče“

Když r. 1869 byla ve sněmu království

Českého debata vepříšíně desky se jménemHusovým ua budově zemského musea, v níž
posl. Dr. Šil přednesl řeč jistým evang. kaza
telem mu prý zredigovanou, padlo při tom
ohusitechslovo„bandaJapičůa žhářů“.Výrok
ten připisován byl princi Karin Schwarzen
bergovi. Avšak v současných stenografických

rotokolech sněmu českého v řeči prince
hwarzenberga nestojí, že on husity nazval

příkře „bandou“. Každý z protokolů těch může
se přesvědčiti, že famosního slova toho o hu
sitech užil, když prino Schwarzeuberg ze svého
stanoviska vystupování jejich líčil, vlastně
bývalý poslanec Václav Perner, který po svém
spůsobu do řeči jeho vhoukl napotom princi
Schwarzenbergovi připisovaný výrok „banda
lupičů a žhářů“.

Uvádíme to proto, aby bylo jasno, jak
i u nás „okřídlená slova“ vzaikají a jak se
potom nesprávně někomu připisají. Proto jest
nanejvýš žádoucno, aby lid byl o Husovi ná
ležitě poučen, neboť bez toho potom ani po
slanci nerozumí tomu, když někdo o Husovi
nebo následovní době mluví a docela falešně
slyšené neomáleným spůsobem vykládají a
veřejnost jenom matou a dráždí.

Asi před čtrnácti dny objevil se v Praze
vídeňský professor slavistiky dvorní rada Jagič
8 jistým svým rodákem, professorem zeměpis
ných věd v Bělehradě. Pánové ti učinili řadu
návštěv zejména u vlivaplnějších professorů
filosofické fakulty české university u pak zase
odjeli. Když odjeli, tu najednou se mluví, že
běží o následovní celkem velmi důležitou zále
žitost.

Koncem letošního školního roku půjde
dosavadní professor zeměpisu na České ani
versitě v Praze dr. Jan Palacký následkem
svého pokročilého věku, jehož výše další pů
sobení na universitě mu nedovoluje, do vý
služby. Již po řadu let mluví se zde o jeho
nástopci a není tomu dávno, kdy se dokonce
tvrdilo, že se ním má následkem jistého vy
sokého přání státi dr. Emil Holub, z čehož
později sešlo. V Praze na ten čas, ač se pořád
jedná o zřízení drahé české university, náleží
na české universitě stolice zeměpisu mezi ty
stolice, jimž pro samotnou Prahu dostatek
dorostu schází. Myslilo se, že se pro zeměpis
budou habilitovati nynější řiditel obchodní
akademie Dr. Řežábek, prof. Dr. Jind. Metelka,

rof. Dr. Fait a když k tomu ze příčin, k jejichž
(čení není zde dnes ani času, api místa,

nedošlo, mělo se za to, že o habilitaci pro
zeměpis ve vbodně k tomu době posturá 8e
uěkterá osobu jiná, aby se stula nástupcem od
stupujícího prof. Palackého.

A tu najednou se ve všeobecném pře
kvapení docela vážně vypravuje, že onehdy
dvor. rada prof. Jagič oástapce prof. Palackého
na stolici zeměpisu na pražské universitě při
vezl do Prahy v osobě svého krajana, jenž ho
zde doprovázel a jako kandidát úřadu toho 86
zde představoval. Při torm se vypravuje, že
celá řada vynikajících profesorů české filosofické
fakulty bude tato kandidutorn ze příčin nám

(n
nějšího, do kostela nejde nikdy a zatím musil se
nějak špatné té Šalomounské odvárky napiti,
o tomhle jsem myslil, že opravdu se pekla nebojí
a on zatím ten největší strašpytlík 1«

Za sedm let byla kniha popsána a bylo vní
zapsáno přes tři tisíce lidí. Hasil vyměnil ji jinou
knihou a starou z Pekla přinesl si domů a jal
se ji dle své chuti upravovati.

Nápisy sprosté a neslušné zatušoval nebo
přetrhal,

Některé z nápisů slušných:
*V pekle platí zákon ten,
sem ano, nikdy ven.“

V Pekle, dne 29. června 1889 t. j. osmde
sátého devátého. Beno Maurokordát,

výbor města Machova.
Jeden občan Machovský bál se pekla nejvíce

proto, že se tam sejde se svou ženou s napsal:
»Nejvíce mne muky pekla lekaj,
že tam i mou ženu čekaj.«

V Pekle, dne 8. srpna 1890.
Jeden Machovský Sokrates s Megerou

za živa v pekle.
Jistý Amerikán stěžoval si v pekelné knize,

že před peklem nemánikde pokoje, těmito slovy.
eZa dalekým Oceánem,
v zemi Popokatepetla
člověk aby se všude bál
jenom toho pekla.=

F. Jovansky © Co. Neu York.
Peklo, 16. Juli 1887. *
Jakýsi žid se přiznal, že v pekle tresty trvají

věčně, těmito slovy:
»Až do toho pekla přijdem ach,
peklo neudělá nikdy krach !»

lsák Rubinstein,
Když byla kniha v pořádku, napsal Hasil na

konci posledního listu:

neznámých podporovati. To ovšem bodí pocho
pitelný v Praze udiv. A proč?

Nikoho zde není, kdo by si nepřál, aby
třebae několik vynikajících eynů jiných bra
trských nám slovanských národů na české
universitě jako profesoři nepůsobilo. Naopak.
To by bylo zde radostně vítáno, kdyby Rus
byl zde profesorem zeměpisu ruského a Srb

profesorem zeměpisu poloostrova balkánského.toho by měl český obchodní a průmyslový
obzor nemalé prospěchy. .

Ale nyní se jedná o obsazení profesury
zeměpisu všeobecného a fysikálního, kterážto
stolice má za nejpřednější svůj úkol, aby pro
české střední školy vychovala potřebný zdatný
dorost učiteletva. Proto při obsazování jejím
třeba bráti tento moment nejdříve při spůBo
bilosti kandidátů v úvahu. Že by se však všichni
domácíspůsobilí k tomu lidé musili přehlédnouti
u že by se důležitá tato učitelaká stolice musila
svěřiti pánovi, který nejenom ani českým
jazykem nevládne tak, aby ačitelstvo pro české
střední školy vychovávati mobl a který by
nemohl býti následkem toho členem zkušební
komise kandidátů učitelství, toho příčiny
nejsou přemnohým lidem v Praze dosti jasné
a proto tomu ani věřit: nechtějí, že by něco
podobného prof. Jagič chtěl pomocí svých vlivů
prosaditi a že by k tomu dokonce v Praze
ochotné pomocníky nalezl.

Nechceme se dotýkati choulostivé sku
tečnosti, že totiž zejména při obsazování pro
fesar a při habilitacích na české filosofické
fakultě hrály v posledních letech osobní sym
patie mnohdy příliš pronikavou úlohu, ale aby
čeští spůsobilí domácí kaudidáti při obsazo
vání stolice zeměpisu po prof. Palackém byli
napořád pominati, tomu nechceme věřiti, že by
česká filosofická fakulta připustiti mohla, To
zdá se býti nemožným.

Pak li členové její nesdají se míti dosti
důvěry a lásky k odchovancům prof Palackého,
jsou zde čeští zeměpisci škol starších, proto
netřeba se ohlížeti pojeho nástupci za hranicemi.
Tím není řečeno, že bychom kandidáta p.
Jagičovu ve vědecké jeho zdatnosti tím nej
menším chtěli ubírati, avšak jeho jmenování
nástupcem Palackého mělo by za dnešních
poměrů velice povážlivé a těžké následky pro
omožnění zřízení druhé české university. Kdyby
je sami členové české filosofické fakulty z ja
kýchkoliv důvodů připustili, tím by akci pro
drahou českou universitu přímo nohy podfali.

Odpůrcové zřízení tobo by zcela právem
potom řekli: „Ale, vždyťČechové nemají dosti
učitelského dorostu v nejhlavnějších předmětech
ani pro jedinou universitu, musí si vypůjčovati
z národů jiných 4 sami to uznávají“. A tu
není pochybnosti, že by zřízení drohé české
university bylo velice poškozeno a oddáleno.
Na to jsme chtěli upozorniti v čas, dokud no
bude pozdě.

Obrana.
Kdo jest horším. SpisovatelMachar

ve veřejném listě ačasopis Čas vesvých sloup
cích odsuzuje demonstraci, kterou provedlo
několik uličníků v Brandýse o. L. na prof.

(O
sLiber scriptus proferetur,
In guv totum continetur,
Uade mundus judicetur.s

To je česky:
*Aj, tu kniha otevřená,
v níž je vina obsažena,
a z níž bude pomsta čtene.«

Byla tokniha, v níž téměř všichni podepsaní
nž ku podivu souhlasné dosvědčovali, že peklo je,
že tresty v něm jsou věčné a že se ho tudiž
třeba báti, Mnoho hříchů dalo se z ní též vyčísti,
jak se o tom brzo přesvědělme.

Ráno po mši svaté po tom, když Koupelka
smejčil, přišel Hasil s pekelnou knihou do jeho
pokoje. Koupelka se zarazil a Hasil pravil: »Tak
vás jdu přesvědčit, že pánové, o nichž jsme včera
mluvili, věří v peklo. Kterého pak mám ovzíti
nejdříve 2? ©

+Třeba Vopršálka« řekl Koupelka.
Hasil už všecky tři vynašel a jenom po

dotkl: «Musíte, pane Koupelko, přijmouti ode
mne krátké vysvětlení, byste všemu dobře roz
uměle a otevřev knihu, ukázal prstem a pravil:
sTakčtěte le

Koupelka četl:
eNechceš-li do pekla jíti,
nesrlá nic za nehtem míti.
Co musí vrátit podvodník?
Co já mizerný karbaník ?«

V Pekle, dne 14. července 1888.
Kvlisn Vopršálek,

obchod smíšeným zbožím.
»Vidíte« pravil Hasil,e ten člověk dle mého

náhledu podléhá trochu žádosti učí, a teké asi



Massaryka, vracejícím se a pohřbu matky
Macbarovy. Slušný člověk odsuzuje každý pro
jev uličnické evévole, proto Be nedivíme, že
i tento projev byl odsouzen, ale ohrazujeme se
proti tomu, aby na pouhou denunciaci dopiso
vatele „Nár. Listů“, že „demonstraci prý řídil
bratr místního kaplana,“ bylo veškeré kněžstvo
činěno zodpovědno za toto uličnictví. Pouze
židácké noviny přičítaly poboršlivé činy ně
kterých jednotlivců celému národu aneb celému
stavu a tuto židáckou maaýro osvojil sí Čas
i Machar. Ve svém veřejném listě ku J. E.
arcibiskupa pražskému píše vzdělanec Machar
do slova: „Z Vašich seminářů vycházejí vlci
draví, zařivci nesnáčeliví, pastýřinerozamní“.
Tážemo se p. Machara: čím se lišíte, p. Ma
chare, od brandýeských uličníků, kteří pokři
kovali na ulici po prof. Massaryku: Hanba,
židovský otrok etc.? Pouliční dav v Brandýse
nalezne ve svém pochybení omluvy v nevědo
mosti a v nešikovné akci Massarykově, ale vy
pro své nízké bezdůvodné snižování duchoven
ského stavu nenaleznete omlavy ani v igno
ranci, ani v domnělé vině místního kaplana,
protože sám Čas musil přinésti odvolání jaké
koliv účasti brandýsského katechety na demon
straci. Vy, p. Machare, uadáváte tedy bez pří
činy a při plném vědomí, že uličnictví jest
hanbou pro vzdělaného muže. Učiňte si sám
úsudek, na které straně lze mluviti o křováctví
a dravosti.

Svátost pokání u protestantů. Vážný
svatopostní čas zvo nás svými obřady a celým
svým rázem do samotyk rozjímánía ku kajíc
nosti. Modernímu člověku ovšem aamota a
rozjímání se protiví. Rušný život 8e všemi
svými požitky rozptyluje příliš mysl lidskou
a navyká povrochniínulehkomyslnému nazírání
na cílčlověka, proto také církevní svatopostní
čas a snad docela zpovědnice bývá pravým

ostrachem povrchního našeho pokolení. Z to
hoto odporu ku vážnému a opravdovéma
pojímání života vyplývá též odsuzování nčení
katolického, jež hlásá Kristovo slovo: „Čiňte
pokání“. Církve protestantské to byly, které

lojíce s veselým proudem: doby odsuzovaly
kojící skatky a potřebu pokání. Ale dlonho
tato lehkomyslnost protestantská ku důležitým
otázkám netrvala.

Přirozenost lidská nedá se ošiditi ani
takovými svůdci, jakými byli zbýralý mnich
Martin Luther a ukrutnický Kalvín. A právě
naše stoleti, které rozselo símě nevěry V Dej
vyšší míře, přivedlo mnohé ku kritickému
studiu církevních dějin a tím ku pravdě.

Jenom přirozenému hlaen vlastního nitra
a pravdivým dějinám lze připisovati noobyčejné
hnutí v protestantských nynějších kruzích, vo
lající po návratu ku zpovědi, pravíme ku kacé
řované zpovědi.

V Aoglii dle zpráv časopiseckých již r. 1895
zpovídalo po způsobu katolickém 1500 du
chovních, kdežto před 50 lety nezpovídalo jich
ani 20. Znamenitý konvertita norský, bývalý

poator Krogh Thonning píše o zpovědi katoické: „O kdybych měl tisíc úst a v každých
ústech tislc jazyků! Všech bych použil k torna,
abych zvolal: „Naše (evangelická) církev musí
opět míti soukromou zpoveď“. V Německo lze————————————
trochu při hře v karty ofikslujee, ač jsem ho
wůbec ani hráti neviděl.«

sTo fikslujel« vskočil mu do řečiKoupelka,
eJak ho spustí hráč s očí, je zle a obral by
každého«.

sNo vidíte, že jsem uhodle pokračoval Hasil,
va bojí se, že když nevrátí, oč lidi ofiksloval, že
přijde do pekla.«

Koupelka neřekl nic než: «Tak teď vezměte
Chvástalu !« Hasil obratil list a ukazoval na místo,
kdež Koupelka četl:

„Proč jen není samé nebe,
proč je také peklo?
Kdyby pekla nebylo,
to by se to peklule

V Pekle, dne 4. srpna 1888.
Jaroslav Chvástal, c. k. berní kontrolor.

»Tenble člověka vysvětloval Hasil,« | užívá
zvláštní »hantýrky«. To slovo »péci« mů asi ten
význam, jako »dobře se dařiti«.

»Dovolte, to vám musím něco poznamenatis
pravil rychle Koupelka. »Když vyhrává v kurtach,
tleská rukama a křičí: »To se to pečels a kdyz
prohrává: »To se to speklols

Na to Haeil: »Tuk vidíte, že jsem se ani
tu nemýlil, ač jsem s p. kontrolorem jak živ ne
mluvil. Kde pak kostelník a kontrolor! Ten člověk
podléhá pýše života a když tato slova psal, myslil
siasi: »Kdyby nebylo Boba, věčnosti a pekla, byl
bych mnohem klidněji na světě živ; ale tekble,
jak jen dost málo něco špatného provedu, už mne
děsí peklo.«

s=To by v tom byl skoro jako jále« dodal
Koupelka smutně. »Ostatné,« pokračoval Hasil,
nPokud vím, byl na vojné šikovatelem a připouštím,
že rozumí dobře různým slinksumkertajchůme;
posuzovati však kněží a plésti se do bohosloví,
ak jsem o nén zaslechl, je pravá chvástavost.«

"A teď nám zbývá Tužkoslint «začal po malé

puzorovati silný proud v církevních krazích,
který volá usilovně po zavedení lehkomyslně
zamítnuté sv. pokání. Loteránský časopis „Alp.
Ev. L. Kircbenzeitung“ v č. 42. r. 1901 přinesl
z kazatelské konference, ve Stuttgarté konané,
přednáška pastora Dippera z Marbachu, který
požaduje od církve luteranské znovazavedení
tajné zpovědi. Formuloje svůj požadavek 9 body,
z nichž uvádíme: 1. Zpovědi jsou zřízení, jimiž
církev dle příkazu Janem 20,21 —23 uděleného
poslání své vykonává. 2. K podstatě církevní
zpovědi patří vykonáváníjejí církevním úřadem
a vyznání hříchů i rozhřešení. 3. Úřad církevní
jedná na místě Kristově. Rozhřešení, jímž se
odpuštění hříchů eprostředkuje, třeba za vrchol
duchovní správy považovati. 4. Vyznání hříchů
jest nezbytným podkladem pro zpovědníka při
posouzení zpovědi.

Taktedypánivracíse po letechk tomu,
co již církev katolická po staletích za pravda
hlásá.

Vracíli se evangelíci v rozhárané době
ku svátosti pokání, která Spasitelem byla usta
novena, aby rozervané duši vracela zase mír
a pokoj, nebudou se enad katolíci vyhýbati
božskému tomuto zřízení,o němž filosofLeibnitz
napsal: „Nelze upříti, že zpověď jest bodna a
důstojna Boží moudrosti a že nic není cenněj
šího a chvalitebnějšího nad ni v náboženství
křesťanském“.

Kéž svatopostní čas navrátí ve svátosti
pokání všem obtíženým pokoj dušel

Politický přehled,
Poslanecká sněmovna projednala už před

lohu o brancích a schválila ji ve druhém i třes
tím čtení. A zas to rozvířilo sněmovnou, když
se jednalo o krvavých událostech v Terstu, kde
totiž minulý týden ze stávky topičů paroplávební
společnosti Lloydu, kteří se domáhali Shodinné
doby pracovní, povstala obrovská stávka, jíž se
účastnilo na 20.000 dělnictva z Terstu i okolí,
Ve všech závodech průmyslových v městě i okolí
byla zastavena práce, veškeré obchody zavřeny,
časopisy nevycházely i vozba po elektrické tramwayi
ustala, Přivolané vojsko srazilo se kolikrát v pouličním
boji sestavkujícími, při čemž bylo usmrceno 11 osob
a mnoho poraneno, Mistodržitel terstský hr. Goess
dal na to prohlásiti stanné právo a tím uvalen
na Terst a okolí stav výjimečný, Dle zpráv ne«
panuje ještě v Terstu úplný pokoj, dělníci na
mnohých místech dosud nepracují. Policie na
všech stranách zatýká podezřelé osoby. Podle
všeho bouře (tyto zosnovali anarchisté, Proti
opatřením v Terstu zvlášť vystoupli soc. demokrati,
jichž mluvčí dr. Ellenb -gen žádal, aby byl zru
Šen výjimečný stav a místodržitel Goess odstra
něn. Návrh tento však zamítnut a přijat návrh
Kathreinův, dle něbož zvolen výbor 037 členech,
aby se radil o výjimečných předpisech a sně
movně podal do 8 dnů zprávu.

Páni ve Vídni nevědí nyní kudy kam. Proto
obchodaí smlouvy budou prodlouženy, autonomní
celní tarif a s ním i parlamentní vyřízení uhers
kého vyrovnání bulou ojročeny. Též česko-ně
mecké smiřování dle všeho opět odloženo.

přestávce Hasil. „Jen jednou jsem si s ním kratce po
bovořil a hned jsem poznaljeho obmezenost a prázd
notu srdce. Původu je rvze českého,jako všichni ma
chovští Tužkosiinti. Jeho otec byl na zátoku justi
ciárem a jak se vypravuje, měl před rokem osm
ečtyřicátým spolek se zloději, kteří mu nosili
kradené věci i penězi ho podplácejíce; za to je
pouštěl na svobodu nebo nechal svobodně krásti.
Proto ho chtěli sedláci za dob konstituce zabiti.
Celou noc byt schován v komíněa pak v ženských
šatech podařilo se mu uniknouti ze zámku. Po
něvadž ze zkušenosti věděl, co je to »podmazánu«
býti, uměl také podmazovati a jeho pan syn stu
doval více penězi než hlavou a to je nynější
profesor Tužkoslint a nebýti machovského, z Ně
mec přištěhovalého knížete, který, jak víte, Němce
podporuje, nikdy by nebyl profesorem ve Znojmé,«

Koupelka trnnl. »+Ten učený Tužaoslnt ze
by byl tak prázdným člověkemla Začal porovná
vati Tužkoslinta s Vopršálkem a Chvastalem
=Tak co myslíte, Hasile«, tázal sepak Koupelk«,
»kdo. je učenější, Vopršálek a Chvástal nebu
Tužkoslint ?«

eZcela jistě Vopršálek i Chvástal« odpověděl
Hasil, »ti se ještě snad dostanou do nebs. A to
je největší učenostl Ale o Tužkoslintovi pochy
buju, neboť je človékem žádosti těla hovícím, ač

Koupelka, pobídnut byv Hasilem, četl:
»Temnosty pekla obklíčili mne
jsem slyšel kdysy kazát
ale kdo pak se s tym bude mázat.«

Tuschkoslvnt.
»No, takovou učeností se chlubit, je opravdu

hodně hloupé«, rozechvěně zvolal Koupelka.
Hasil vykládal dále: «Jak víte, vdala se má

dcera za skládníka dráhy do Skalice. Byli však
přeložení do Znojma a nermajíce hmotných pro
středků, jsou nuceni syna posýlati do znojemského

Arcikníže František Ferdinand už se vrátil
z Petrohradu. Ale v Ubrách se velice hněvali, že
s sebou do Petrohradu nevzal žádného maďarského
kavalíra. Mělsice arciknížete doprovázeti hr. Zichy,
katolík a vůdce strany lidové, než na zakročení
ši. Szella se tak nestalo. A sby si vzal za prů
vodce nějakého žida, zednáře neb lutherana, toho
si nejméně arcikníže přál a proto se obešel bez
Maďarů.

Posl. dr. Eppinger, vůdce Němců v Čechách,
na schůzi v České Lípě konečně vyznal, že v po
sledních padesáti letech nastalo tak podstatné
literární a národní povznesení lidu českého, že
dnes nejsou na místě oblíbené frase o méně cenné
národnosti, spíše že je třeba učiniti konec sporu
mezi Čechy a Němci.

Mladočeský posl. J. Jaroš vystoupil z klubu
mladočeského z toho důvodu, že se vedení
strany mladočeské nepostaralo o to, aby též ze
strany rolnické jmenování byli členovédo poradního
sboru pro vodní stavby,

Usnesení Němců českobudějovických, jímž
bylo vyrobeno 348 novych voličů, okresním bejt
manstvím v Č. Budějovicích zastaveno.

Komise říšského sněmu něm., jíž přikázán
je zákon o novém celním tarifu, se usnesla přese
všechny námitky vlády, aby zákon o celních saz
bách nabyl platnosti dnem r. ledna 1905, Rozpočet
německé říše vykáže v účetním roce 1901, který
dne 1. dubna t. r, končí, schodek 70 mil. "Tak
velikého schodku dosud nebylo, co ném. říše trvá,

V Barceloně, kde počet stávkujících jest asi
80.000, byl vyhlášen náhlý soud.

Car nařídilministru spravedlnosti,aby uvážil
otázku úplného zrušení všech těžkých druhů těles
ného trestání osob na Sibíř vypovězených.

Turecký sultán dovolil, aby v Malé Asii se
usadili Zidé.

Na uzavření anglicko-žapanské smlouvy od
povědělo Rusko vysláním obrněnců k sestlení
loďstva ruského ve vodách čínských a rozmnožením
vojen. sboru při železnici v Mandžursku.

Boerský komitét v Berlíné usnesl se povoliti
ihned 300.000 marků ve prospěch Bserů. Anglické
vojsko v jižní Africe utrpělo 13. t. m. novou po
rážku u Zuikerboschrandu.

Z činnosti katol. spolků.
V křesť. soc. spolku prmí a dívek

v Hradel iKrál. nebuden 2. březnakonsti spol
ková přednáška, neboť týž den pořádá přednášk
„Jednota katol. tovaryšů“. Příští schůze oznámí s
latky.

Z Kostelee m. O. Katolická Jednota avo
lala veřejnou spolkovou schůzi do sousedních Doudleb,
při níž přednášel p. redaktor Myslivec. Důkladná vy
loživ rozbáranost poměrů dnešních, dovodil, že žádný
člověka tím méně křesťanskýsociál nemůžebýti e nimi
spokojen. Nápravy třeba. Ukázal, jakými cestami se
dal sobecký liboraliamuas, iakými bezbožný socialismus
demokratický a národaí, k čema unon zavedl lidstvo,
a kam bo vedou tyto dva poslední. Naproti toma
v jasném světle podal způsob, jakým chtějí fašiti
otázku děln:ckoa, řemesinickou a rolnickou křesťan.
sociálové. Nadšsnými slovy odporučiv přilnutí ke
Kristu a církvi katolické, za hlučného potleska všech
(přes 400 poslachačů) skonči. Násilím vnikauvší ná

německého gymnasia. Znate ho též, je zdé pravé
na prázdninách, po nichž má posťoupiti do vyššího
gymnasia. Na vyšší ale musí do českéh », kdybych
sám na to musil poslední obětovati, A tu jsem
tak od svého vnuka zaslechl, že prý i študenti
říkají o Tužkoslintovi, že nemá nic v hlavé,
nýbrž všecko v kapse. Ať vykládá nebo zkouší,
pořád vytahuje z kapsy papírky a čte, aby se
nezmýlil a někteří vyzkoumali i to, že umí
vždycky jenom o dvě stránky více než žicí. A
jestli pak víte, proč chodí na prázdniny do Ma
chova?«

sNevím, ale dovolte, abych si sedl neb
ulebl, pode mnou se nohy chvějí. Ten Tužko
slintf« A Koupelka sedl.

uNepovídal bych vám (to, poněvadž bez
příčiny nesmíme o bližním zlé věci mluviti, ale
myslím, že nechybuju, neboť vy věříte Tužko
shntovi více než písmu svatému a proto vám to
povím, abyste věděl jednou holou pravdu a nedal
se ním více klamat. Tužkoslint všecko projí,
propije, prokouří a prospí, vím to od své dcery,
Když přijede s rodinou do Machova, je tomu tak,
jako když přijde houf cikánů. Jeho vzácná milost
paní se slečnami dcerami rozběhne se po Kra
molné a Babím a skoupí všecky homolky, sy
rečky a houby, napakují to do kufru, jedou do
Znojma a jsou celý rok lácino živi a my za to
musíme všecko dráže platiti, K Dědákovi se hlásí
jako přítel asi z dvanáctéko kolzna a místo, aby
za byt zaplatil, dá mu několik lahví znojemských
okurek.«

eJe mi podivno« vzpomněl si najednou
Koupelka, „že Tužkoslint u nápisu tohoto ne
naznačil svůj stav, Tužkoslintů je pak v Machové
hodně, snad to zde ani nenapsal prof. Tužkoslint.«

»Dokáži Vám, že to psal ona odvětil Hasil,

(Dokončení).



rodně-socialní výrostkové vamberečtí oršem nemohli
se svým vůdcem Mitvalským ani slova vyvrátiti;
sami však svými čvnsty tak snechutili se obecenstvo,
že brso sál opouštěli. Několik řísných odpovědí a
otázek dostalo se jim od doudlebských členek kato
lických. Schůze na to pro hluk vášnivců národních
byla ukončena. Avšak ustanovení odbočky tím nebylo
zamezeno. Uvědomělí katolíci dondlebští shromáždili
se za týden na to opět a 40 nově přihlášených členů
zvolili si svého místopředsedu a výbor a položili tak
základ k budoucí akci katolické. Avšak toto jednání
2 přesvědčení tak rozčililo neklidné mysli liberální,
že pozvavše si opět bošíčky vamberecké, tropili rámna
v nále opět. Když však členové katoličtí klidně ba
s úsměvem je pozorovali, začali si počínati jako bez
smyslu. Nato všichní dobřesmýšlející odešli, nemajíce
takovouto společnost za sobě rovnou. Věcvšech dobrá
nezanikne i kdyby ještě horších prostředků nepřátelé
se chápali. Výbora odbočky a všem členům všechna
čest za jejich statečnost a k další činnosti : Zdař Bůh!
— Dne 33. února t. r. s ochotnoatípřednášívka
tolické Jednotě v Kostelci n. O. vedp. dr. Frant. Šulc
o „Životě a působení sv. Otce Lva XIII“ Před i po

řednášce budou zapěny sbory mužské i ženské, ně
terá čísla hudební a sóla. Začátek určitě o půl 7.

hod. večer na Rsbětejně.
Z Luže. V katolickéjednotě „Slavata“ před

nášel dne 16. února 1902 uvědomělý a horlivý její

člen p. Křivka, rolník z Volstic o hesla: „Pryč od
Říma.“ V přednášce své, trvající přespůl hodiny, roz
vinol p. řečník jadrně a významně cíle tohoto hesla,
poukázal na strany a lidi, kteří za tímto beslem se
pachtí, jemu slouží, poukázal na naše evangelíky a
spolek Adolfóv v Němcích, na katolíky dle jména a
ne dle života a skatků a posléze na židovatro a 80
ciální demokracii. V doslova podal mobutnou a vlas
teneckou applikaci na sv. Václava, patrona království
Českého a vybízel přítomné ku apřímné lásce k Apo
štolské Stolici. V příští schůzi přednáší předseda: O
liberalismu, jeho původcích, zásadách a cíli. „Zdař
Báh!“

Z Lommice m. Pop. V neděli přednášel
v katolické jednotě naší na slovo vzatý řečník

. V. Myslivec, redaztor z Praby. Mluvil o křesťana
ém socialismu. Řeknu-li, že řeč jeho poslachačetvo

veškeré uchvátila, elektrisovala — řekl jsem všecko.
Po řeči jebo, která skoro půl třetí hodiny trvala,
dlouho ještě stáli účastníci ve skupinách a živě ro
kovali. Ačkoliv byla právě týž den uaiversitní před
náška, kterou pořádaly ostatní spolky zdejší společně,
přece účastenství na schůzí naší bylo tak Četné, že
víc prostranný jinak sál pojmonti již nemůže. Bylo
to tak malé změření sil a zkouška dopadla stkvěle.
Křesťanský socialismus a duch křesťanský Bilou ele
mentární propuká všade — dere uo v před — jen
více takových Myslivců dej nám Pane Bože! Schůze
příští jest na velikonoční pondělí, Zdař Bůh!

Zprávy mistní a z kraje.
Zprávy diecésmí: V pánu zosnuli:

pan Tom. Blažek, (V Valo.) bisk. vikář, děkan vLi
bici n. C.. + 8. února (naroz. 1829, vysv. 1863.); pan
Frant. Knob, (V Vuln.) konsist. rada, b. vikář, farář
v Přibyslavi, $ 16. února (naroz. 1830, vyev. 1863.).
Ustanovení jsou: p. JosefKribl, far. veStadnici,
za faráře do Hořiček, p. Frant. Komárek, kapl. Chra
dimský, za kapl. do Golčova Jeníkova, p. Frant. Ho
rák, kapl, v Golčově Jenikové, za kapl. do Chrudimi,
p. Frant. Víša, koop. Sopotnický, za administratora
do Studnice, p Jos. Valenta, kapl. Vrsecký, za kapli.
do Smidar. Uprázdněná místa: Libice n. Č.,
fara, patron. náboženské matice od 9. února, Studni
ce, fara, patron. kníž. Schaumburg Lippe, od 17 února,
Přibyslav, fara, patron. kněžny Khevenhůller- Metsob,
od 17. února b. r. Farní kostel v Černilove povýjen
na děkanský, fara Černiloveká na děkanatví a fézář
p. Jan Seidl jmenován prvoděkanem.

Koncerty Filharmonie v HradciKrál.
konají ae v sobotu 2%. a v neděli 23. února 190%

ným programem zu spoluúčinkování pí. Jiřiny Schnl
zové—Mařákové, virtaosky na harfa, pí. Anny Jan
čové, koncertní pěvkyné, Otokara Mařáka, operního
pěvce. Frant. Koláře. koncertního pěvce, „Elišky“,
dámského pěveckého sboru a sdružených ochot. pě
veckých sil z Hradce Králové a okolí. — Dirigent:
Lad. Knepr. Orchestr čítá 60, sbor 100 členů. Program:
1. K. Bendl: „Štědrý den“, báseň od K. J. Erbena
pro soli, smíšený sbor a velký orchestr. Soli: Pí,
Jančová soprán, p O. Mařák tenor, p. Fr. Kolář bas.
2. A. Dvořák: „Polednice“, symf. báseň pro velký
orchestr. 3. a) P. Čajkovský „Oněgin“: Kde jste,
kde jeste; b) Kovařovič: Jarní pozdrav, zpívá

p O. Mařák. 4. B. Smetana: „Tajematví“. Zpěvaliny, zpívá p. Fr. Kolář. 6. K. M. Weber—Berlioz:
Vyzvání k tanci, pro velký orchestr. — Začátek:
v sobotu o půl 8. hod večer, v neděli o 3. hod. odp.
— Záznamy přijímá a předprodej vstupenek obatará
knihkupectví p. B. Tolmana.

V KUeperově divadle dne 16.únorat.r. sehrála jednota ochotníků dívad, „Klicpera“
v Hradci Králové veselobru „Mangelové paníLon
tiny“. Hra nacričena nálešitě a jednotlivé úloby
s dovedností bereckou provedli zvlášť p. Fleišhaner
(Dubois), pí. Paulová (Leontina), pí. Bajšlová (Virgi
nis), p. Pozner (Grimard) a p. Šafář atd.

Ve schůzi obecního zastupitelstva
v Hradci Král. dne 1%. února t. r. projednán
rozpočet důchodů obec. a schváleno, by schodek
96.826-42 K uhrazen byl 109, obec. přiráškon, 59/,
činž. grošem k nájemnému, darem měst. epořitelny
40.000 K a dávkou za dodávání vody soukromníkům
m měst. vodovodu částkou 27.000 K. Schváleno téš,
aby schodek pernostního účtu uhrazen byl půjčkou

ne krytou jízdárnu 16.000 K a zbytek- 13.470'93 K
prodejem povnostních mků. Důležité bylo teké
jednání pří rozpočtu okres. školní rady pro město.
Vzhledem ku mnohému přání, aby zrušen byl samo
statný školní okres, přijat návrh měst. rady, aby 0e
zatím vstoupilo ve vyjednávání s příslušnými úřady,
zdali a pod jakými podmínkami mobl by býti zru
čen samostatný školní okres pro Hradec Král. u

spojen s okresem venkovským. Bchválen i rozpočetokr. škol, rady, vyšší školy obchodní atd
Průmyslové musemm v Hradci Králové.

Již několikráte zmínili jeme se o úspěšném působení
veřejné čítárny prům. muses zdejšího, ktorábobatetrím
nashromážděného tam materialu jak předloškového,tak
i děl textových všech možných odvětví umělecko prů
myslových zaujímá jedno z nejčelnějších míst mezi
odborovými knihovnami prům. muesí jak v Čechách,
tak i na Moravě, Vůak ani sbírky vzorných prací
umělecko-průmyslových nezůstávají pozadu za kni
hovnou, vždy Ččetnějia Četněji navštěvovanou u uší
vanou, ačkoliv místnosti sbírkám těmto vykázené
jeoa více nežli nepostačitelné | Jelikož však právě
tento naprostý nedostatek přiměřených a rozsahu
sbírek jen poněkud odpovídajících místností hromadným
návštěvám nevalné jest příznivým, rozhodl se vý
konný výbor musejní v poslední své schůzi na tom,
aby v neděli23. t. m. pořádána byla zvláštní
výstavka výhradně těch předmětů,které poslední
dobou pro sbírky masejní byly zakonpeny. Výstavka
tato bude tudíž v sobě zahrnovati sbírky velice
cenných předmětů ze skla, hlíny, dřeva a kovu jakož
i řadu amerických a anglických nástrojů na obrábění
dřeva a železa, jež při práci poskytají mnobé výhody
jak co do přesnostivýkonu, taki pokud se úspory čas
dotýče.K výstavcetétozískánabylai sbírkaumělecko
průmyslových výrobků světové firmy Christofle a spol.
v Paříži, která pracemi srými, cestou galvano-plasti
ckou provedenými, vydobyla si na výstavě v Paříži r.
1900 zasloužený obdiv celého světa a dnes možno
eměle tvrditi, že galvanoplastiky její nikým dosud
ani vystihnuty, neřku-li překonány byly. Výstavka
sama odbývána buda vo veřejné čítárně prům. mueea
v přízemním lovém křídle odborné školy pro umělecké
zámečoictví. Vzhledem k tomu, že výstavku ta potrvá
jeden toliko den, totiž v neděli 23. února od 9—1t2
hod. dopol. a od 2—6 hod. odpol. a že 60 nám tu
skytá hojné příležitosti, abychom se seznámili s oněmi
novými prameny, které dnešního dne ovládají umělecký
průmyal takřka na celé čáře, činíme obecenetro na
výstavku, do níž vstup každému jost volným, zvláště
pozorným v tom pavném přesvědčení,že zní odcházeti
bude obecenstvo v mnohem obleda pvučeno a v plné
míře uspokojeno.

Živé fotografie « životní velikostipřed
vede známý podnikatel p. V. Ponrepo 23., 24. a 7b.
února v vále Adalbertina v Hradci Král. V neděli budou
tři představení: ve 4 hod. odp., v 6 a 8 hod. večer,
všedního dne v 6 a 8 hod. večer. Mezi mnohými zvlášt
nostmi předvedeny budou boje Boerů e Angličany a
obrovský fonograf. Program každého das nový. Prodej
atků v sále a u číšníka.

Osobní. Zástupcem zemského výboru v kura
torin zdejší obchodní akademie jmenován v sezení
dne 22. ledna 1902 knihkupec zdejší p. B. E. Tolman
na dobu tří let.

Smrt ma ullel. V pondělí 17. února ráno
krátce po 7. hodině abíral ee vojín zdejší vojenské
pekárny, Václav Jirůška £ Nové Vai, os nákup potra
vin do vojenské kocbyně, kdež byl jako kuchař za
městnán. ©Pojednou však sklosl na Malém náměstí
mrtev kzemi, postižen byv ochrnutím srdce, jak kon
statoval přivolaný plukovní lékař p. Tausig a jak zj
štěno bylo pitvou. Mladý tento muž učl jíti jíž
letošním rokem z vojoy, ale předčasná smrt vojenskou
eložbu mu akrátila,

Královéhradecká záložna. V naděli
due 16. února t. r, odbývána v „Sokolovně“ valná
hromada zdejší Jednoty záloženské za účastenství 110
členů a za předsednictví starosty p. Jaroslava Úerve
nébo. Výroční zpráva za rok 1901 byla jednovlasně
schválena a po návrhu výbora přikázán zisk, docílený
na cenných papírech obnosem K 3208 —, fondu pro
kursové difference a ze zisků obchodního přiděleno
K 3.000, fondu pro ztráty v obebodu aměnečním
a hypotečním a zbytek K 1678 06 povšechoéma fondu
rejervolmu. Při provedených pak volbách zvolení ná
sledující pónové: Za tajemníka p. Fr, Schaman, za
rovisory pp. Hofmann František, Vacek Josef a Ře
záč Josef. Za členy výbora pp. Formánek Václav,
Halounek Karel, Hanonsek Čeněk, Hlávka František,
Macák Antonin, Mahrle Čeněk, Nekovářík Jovef, Pe
tříček Josef, Růžička Josef, Strnad František, Šolc
Josef, Thoř Josef, Valeš František, Vlach Cyril V.,
Dr. Zimmer Alois. Za nábradníky pp. Hradecký An
gostio, Hoňáček Josef, Izák Alols, Růžička František
aŠpalek Václav.

Martí. V Broumově zemřel a dne 20. února
t. r. byl pochován P. provisor Oddo Jan Pospíšil,

pil profossor gymnasijní,jeně vůbec byl oblíben.„iP
Dary. Svatojanskéjednotěkatolických jinochů

a mužů pro Kříšlice a okolí darovali vys. důstojn
Pán Leopold Mazáč, probošt v Poděbradech, na zaří
zení spolkového jeviště 12 K. Spolkové knihovně da
roval vp. Emanuel Aliger, administrator v Křížlicích,
20 cenných knib. Zaplať Bůh! — Nejdůst. Biskupská
Konaistoř v Hradci Králové zaslala podepsanému 406 K
jakožto sbírku z diecóse nu votivní dar národa česko
slovanského do svatyně v Lardech. O další milodary
prosí Leopold Kolísek, farář v Předklášteří u Tišnova.

Z Dohaličelk. V neděli dne 16. úuora po
řádala naše katolická vzdělavací jednota výroční val
noo schůzi s obvyklým pořsdem za hojné účasti člen
stva i hostí, Předseda Jednoty vdp. farář Douda
zahájil valnou schůzi vřelým proslovem o úkolech a
cílech katolických jednot, načež po podaných zprávách
jednatelské a účetní udělil slovo vdp. Dra. Reylovi,

jent promlovil „O úkolech českého rolnietra.“ | Řeť
tato neatíňovala © přehledném rámci nynější postavení
rolnického stava a ováděla eoobra všech uotných
prostředků ku zašehnání národobospodářské krise, P.
řečník mlovil poutavě 1 věcně, takže řeč jeho byla
vyslechnote živým zájmem a došla i u přítomných
odborníků z úřednictra velkostatku plnébo uznání,
Po přednášce podány byly některé volné návrhy,
£ oichž všeobecnéko souhlasu došel návrb, aby byly

poučné přednášky častěji jednoton pořádány. Jednota
dohaličeká provádí i prakticky úspěšné soclalní činnost
tim, še vyrovnává cocielní rozdíly, sločujíc ve svém
středu zaměstnávatelo i dělníky a pěstujíc ssložením
Raiffolsenovy záložny křesťanskou lásku. Přejeme zá=
služné činnosti katolické jednoty „Zdař Bůb |“

V Dohalfcích bude se 25. února t. r. ko
nati výroční valná schůze Hospodářské jednoty v ho
stinci „U Růžičků“.

Volby do obchodní a šivmost. ko
mery v Liberel kovati «e budou počátkem
března. Vzhledem k tomu, že ohromný počet českých
voličů ani jediným členem v liberecké komoře zastou

en není a že se tu nedbá jejich zájmových a jazy
Kových práv, jest nutno, aby čeští voličové hlasy ové
svorně soustředili k volbě čes. mužů, jimě ne ubá
jení práv voličetva © jeho cti záleží.

Ze Lhoty pod Liběamy. Počátkemt. r.
zařízena v osadě naší záložna Raifeisenova se sta
rostou panem V. Tobiáškem v čele. Členů čítá 25. Až
působení její se prokáže, zajisté že přízeň k ní vzroste.
— Jubilejní kapli naší darovaly: pí. A. Vodičková,
hostinská, překrásné mešní roucho, pí. M. Kubyrňá
ková bílé antipendium, pí. A. Šrajerová krásný ko
berec a pí. J. Kopecká, majitelka loutkového divadla,
antipendinm a svíce. Zaplať Bůh! —

Z Heřle. Dne 25. února t. r. 0
ee bude ve zdejším děkanském chrámu
mše „Aesampta est Maria“ od Palestriny.

Z Křesetle. Dne 5. února t. r. povolil
zemský výbor rozdělení obvodu © malešorského a
zřízení nového zdravotního obvodu ae sídlem lékaře
v Křeseticích. K novému obrodu náležeti budou tyto
obce: Křesetice s Bykáncem, Chráet, Krnpá, Oumo
nín s Hájkem, Březová, Korutice, Lomec Velký a Malý,
Bahno a Krasoňovice. O zřízení toboto obvodu sta
ralo se úsilovně obecní zastupitelstvo Křesetické jiš
od roku 1898. Tak v krátká době čtyř roků dostalo
se Křesetickým nové duchovní eprávy a to roku 1898
a letos sase zdravotního obvodu.

Z Kutné Hory. Naše veřejnostmá podí
vání málo závidění bodné, jaké jí poskytuje na ve
řejnont přišedší okázka hospodářství v městském pi
vovaře, Nešťastný pivovar! Co bylo svedeno již bojů
pro tento objekt a co na př. mv jsme zkusili od
kutoohorakého orgáno, když jsme ukázali na příliáný
pospěch .e věci, která potřebuje rozvaby náležité.
Zkušenust ukázala, že posmívaný náš hlas. mlovil
pravdo. Pivovar jest passivní a nic nezpomůže strkati
to na ta neb ono osobn, zodpovědnost nese celá správa,
ba všichni ti, jimž svěřena jest občanatvem starost
o veřejný majetek. Nechceme nalévati hořkosti proti
nikomu, ale jenom si přejeme, aby uebylo to ještě
horší, noboť při účtování béře se zařízení v ceně
původní, ač vždy třeba na inventáři každorečně pro
centa odčítatí, Pivovarská nadvýroba v našem okolí
masí přinutiti všecky povolané činitele, oby hleděli
jakosti výrobků vlastních ubiti onu nezřízenou kon“
karenci. Vývoz do okolí, jak se dosud dál, také ne
byl na ožitek, ale spíše na škodu. I ta masí nastati
rozamné hospodářství. Čeká to oblanstvo, které táže
se, jak to možno, že dřívější nájemce při zařízení
starém platil dosti zoačoou Činší a ještě vydělal a
nyní vše se prodělá. Tutlání a skrývání nepomůže
nijak|

Z Malešova. Naše městečko dočkalo se či
perného konkurenta v sousedních Křemsticích. Zve
lebují se jen což, ale to jim nestačí. „Přetramfaout
Malošáky“ stalo wejim heslem Měli jsme zámeckého
kaplana, dostali faráře, měli jsme doktora, mají ho
také, měli jsme obvod, až nás i v tom dohnali, mámo
poštu, až u ni pracují teké, naetavěli jsme si kanály
— dosud nepřikryté (na to 8e nedostulo), už je dělají
také a přikryté, nače zkrátka, Malošák skočit míli
před, Křesoťák ho dohoní. Přetramínout však otce
našeho městečka podařilo se jim teprve v novém roce,
přiznávámo se k tomu kajicně a stydlivě. Otvíraly ne
oči dvěma Malešákům, když zastavili se na sklenička
v Křemeticích. Jeden z nich chtěl si přečísti noviny,
ale nemohl, zapomenav doma brejle. Otvíraly se jim
jářku oči, když k nim přistoupil policajt a jaký feš!
a 8 úsměvem nabídl jim kolik brejlí: „Prosím, vy
berou ai, jsou toobecní“. Malošáci prý ztratili nadobro
chuť k pití a zrovna letěli na svoji „hlava“, ať tako
vouhle věc jim nedaraje. A tak prý, kdyš mají v Kře
seticích obecní brejle, v Malešově budon míti teď
obecní cvikry.

Ze Nuchdela. V právěuplynolých dnech
dokončila zdejší zálošna Raifoisenova uzavírka účtů.
Ač trvá teprve tři čtvrti roku apotkávala se na jedné
straně 8 Ihoutejností a na jiné i s nepřátelstvím, pro
spívá přece velmi dobře. Příjem činil za krátkou dobu
tu 20.861-40 K, vydání 19.635-71 K, takže celoroční
obrat obnášel 40.197-11 K. Důvěra v ústav počíná
vzrůstati patrně atak. vstapujeme do drahého správ
ního roku s plnou důvěrou ve zdar, doufajíce, že po
daří se nám slakati vlažné a výsledky porasiti ne
přátele. Zdař Bůh|

Z Podvyseckaé. Cakrovarnická akce, vy
volená některými tak zvanými předáky rolniotva, blíší
se k cíli a jak jeme předavídali —kcíli negativnímu.
Rolníci nablédli jiš eami, de nejedná se opravdu o
uvolnění rolnictva ze jha cakrovarníků, ale še je to
vypočtěno jenom ze agitační prostředek, aby 6e po
ohronmaná pověst některých, jiš jiš sapadajících veličin
povanesla. Blíží sc volby do okresního zastupitelství

š dávati
áně Ghlasé



a tu je potřebí mimořádnými prostředky upoatati na
sebs pozornost. A coš zdálo ne býti lepším ned roz
šířiti mínění, še pomůže se řepařství valem klesají
elma| Zatím věsk správy z cukerníhoobchodnakasají,
de kdo by dnes rolnictvo vháněl do tohoto průmyslu,
vháněl by je do podniku nejvýš odvážného. A pak
nač utavéti nový cukrovar, kdyš nabízí se zavedený
srolenému komitétu. Nad to ono směšné tvrzení, že
k podnika novému stačí celkom ne více neč 300.000 sl.,
bdyž každý ví,že rafinerie pod 700.000 zl. senepostaví
a oxistovati nemůže Věeckyznámky ukázaly zkrátka
problédavým rolníkům, de nejedná se o povznesení
stavu celého, ale jednotlivců. Vypravoje se to jiš
veřejně, že když blíží ae volby, vědy titíž lidé vyatu
Pojí s plány novýmiapo volbáchpak, kdyt dosáhnou,
čeho si přáli, zatáhnou esbe i plány v ústraní. Jost
potřebí říci jednou pravda. Dost jeme měli myrolníci
tady již té frázovité politiky, byti národobospodářské.
Tím také v badoncnosti ee řídíme, abychom nešli na
lep frásistům z kteróhokoliv tábora, ale věnujmež
důvěru lidem, kteří ukázali se dobrými hospodáři na
avém s pracovníky v úzkém kraha obce, takoví jisté
dovedou dobře hospodařiti i v okrese|

Z Čestíma. Naše odpověď zdojšíma dopiso=
vateli do Podvysockých Listů fala do živého. V no
vém svém slobovém cvilení káže cosl o přirodapise,
kterášto říše, jak víme, jest ma velmi blízka, Škoda
ale že v tom citování sapomněl na všelijaké opeřence
jako třeba tetřívky a pod. Jest však dopisovatel ješté
holátkem, když povidání „Školského Obzora“ béře za
pravou minci a vynasnačujo se, až Be z něho leje
pot o to, aby jenom učitelové varhanictví nebrali.
Však si nikdo proto noby za kr nedul a na tramí
tento odpověděla duchovní správa novým — zjednavši
Bi varhaníka ze řad občanstva, Posmívati se joctivéma
řemeslníka oení, mladý panáčka, přílik churakterné.
Tím se to vaše prohlubování a umravňování nejlépe
ukázalo. Ostatně, myslíte-li si Čestín učiniti sídlem
svého Štvanického ducha, dovede Vám občanatvu rázně
odpovědětí. Jsouť jisté věci, o nichž třeba nebudete
réd slyšetí. Proto pozorl

Ze Zásmuk. Dloabýmiboji vítézně prošeděl
dílo, stavba chrámo Páně, přiblížile se ku svéma
konci. Zovnějšek botov a nad městem zvedá se nové
sldlo Pána všech pánů, Jeu ještě vnitřek třebu pofí
diti. 1 tu již zbotoveny jsou plány a zjednáu potřebný
náklad, přesahující 10.000 zl. Do roka budou moci
věřící pozdvihovati ardce svá v krásném, umělecky
vyzdobeném obydlí Všemohoucího. Hlavní zásluhu 0
to má zdejší obětavý p. děkan, který nešetřil námaby
ani bmotných obětí, jenom aby dílo bylo dovršeno, ač
často odmršťován byli na oněch místech, kde se toho
nejméně uadál. Jema však nade vše díky! .. Kóž
a novým chrámem i nový život duševní pozvadne 56
v našem městě i okolí. — E.

Z Uhlířských Janovie. Cojeme50 ns
těšili na uaši novon dráhol Ale jaké sklamání! Jako
všude i tu řiditelství dráby sestavilo jizdní řád vlaků
svelu neprakticky, novyšetřívěí potřeby ©oblanstva.
Spojení s Kolínem jest bídné. Jest to také viděti.
Ranní vlak má jakž také pasažorů, alo drobý večerní
jest prázdný. Aby ae tomu odpomoblo, abírá občanstvo
podpisy obcí kol dráhy na petici, v níž žádá, aby
zaveden byl "lak raději polední, který by mohl
v Kolíně chytiti odpoledul vlaky pražské. Snad bude
přání tomuto vyhověno.

Návrat do církve katelické. Dne
2. úvora t. r. před ranními slušbami Božími ve
chrámu P. klášterském v Nové Pace aložils vyznání
víry Milada Seidlová, dříve ovangelička uugsb.
vyznání z Roškopova. Ve víře katolické ji vyučoval
a obřad přijetí vykonal dp. Jonef Vomočil, místní farát,

Z Nové Paky. Katol. rzdělavací Jednota
naše uspořádala dne %. února t. r. zdařilou „maso
postní zábaru“ infsto věnečku. Zahájena byla o 6.h.
přednesem „L-gendy o sv. Brandánu“, načež násle
dovaly veselé deklamace a solové výstapy s kuplety,
ješ vesměs velice se líbily. Pak přednášel vp. Frant
Barghardt: „O Neapoli a Vesuvo“, sděluje dojmy ze
avé pouti římské, čím? si všecky přítomné zavděčil.
Zakončeno tombolou, ženským odborem nepořádanou.
Mesi čísly účinkoval gaintet kapely uovopacké. Čistý
výnos 44 K věnorán k zvelebení knihovny spolkové,

Rolmický njezd v Chotěboři. Sjezdu
tohoto, dne 16. února účastnili so mnozí delegáti ze
sousedních ožresů. Předsedou zvolen zemský poslanec
p. Miza a místopředsedou p. poslanec Niklfeld. O
Ináfetví promlovil pan prof Dokoupil, jenž, vyloživ
důležitost močení, uabádal rolníky ku pevnému loář
skému svazu a k rozdělení práce. Lnářetví jen tehdy
bude pramenem vydatných příjmů v našich Inářských
krajinách, jestliže rolníci sami budou ovládat racio
nelní pěstění, močárny a třelny, Zkrátka, třeba do
pracovati se toho, aby rolníci nepotřebovali žádných
překaputkův « továrolků, Na slova páně professorova
navázal přesvědčivé a srdečné výklady delegát z Hum
polecka p. učitel Sobotka, jenž důtklivě odporončel,
aby především venkovský Itd sám nosil potřebné šat
stvo Indué, Pan učitel Neudnerfl vyložil nutnost zem
ského pojihťování m v resoloci savé odporočil otázku
ta pozornosti pánů poslanců na sněmě zemském. O
nucených epolečenstvech rolnických promlavil p, tarář
Vlček. Svobodné adružování jest stavem nejistým.
Nucená družstva jsou podkladem zemědělské rady a
počátkem zemědělské samosprávy. Hlavní jest, še tu
bude celá korporace rolníků, Proti vystoupil p. Mi
Cháček, starosta skotečského okresu, Družstva prý
bodon vymáhat obětí peněžní. Referent p. farář Vlček
polemisoje s odpůrcem, vysvětluje spojení nucených
dratstor se zemědělskou radon a dohazuje, že i jinde
občanstvo jest nuceno, sulž tobo posoruje. Zákony
nás činí avobodny. Debaty účastnil se dále poslanec

Nikifeld, p. starosta Macháček, p. farář Vlček, pan
Lebduška s Bestvině, až konečně přijste resoluce,
referentem navržená, ve prospěch nocených družstev,
Scbůse, jiš účastnilo so 400 rolníků, pak ukončena
doslorem p. předsedy posl. Mixy.

Ve Zlebích pavuje dosad ten sterodárvný
nešvar, že po oddavkách bývají svatebčané zatahování
zrovna u kostela rozličnými kuřaly a Školními dětmi,
kteří nejeuom že dožebráváním se dárku uvatebčany
obtěžují, nýbrž mobon býti příčinou i neštěstí, Mladý
strážník «e jen na takové počínání dívá; snad je při
tom k ochroné p. kloků a kořelů.

Nová Raiffelsenka, Při ustavujícía první
valné bromadě dne 2. února založena v Holovoasech

Baiffoisenka, „Spořitelní a záložní spolek pro Holo
vousy s okolíj“ to jest pro farní naší osada: Holo
vousy, Chodovice, Chlum, Chloumek, Blsko a Libín.
Po vykonaných jíž předběžných pracích sapočne apo
lek svoji činnost 1. březnem. Dobrým snabám mnoho
zdaru| —

Z Nevého Bydžova. (ListJehoBiskupské
Milosti Eduerda Jana Nep. katolickému obyvatelstva
v Novém Bydžově). Pokaždé jest to Vašemu Biskupovi
blahou útěchou, můde-li v některém místě rozsáhlé
dioecése posvětiti chrám Páně. V tom okamžika ra
duje ae « radojícími věřícími, s nimiž sám Bůh ne
beský v pozemské svatyní se zasnubuje, jimž milostivě
v tomto údolí slzavém bránu nebeskou otvírá. Zvláště
však zaplesal duch můj v Bohu Spisiteli mém, když
jsem v tomto ataroslavném, mně tak drabém králov
skóm věnném městě slavnostně vysvětiti mohl nově
postavený, překrásný kostel hřbitovní pod ochranou
eedmibolestné Rodičky Boží stojící. Ano radoval jsem
se v Pónu, když jsem požehnal, posvětil a navády
Bohu odevzdal chrám, jenž jest důkazem a pomníkem
zbožnosti, horlivosti i obětavosti všěebo katolického
obyvateletva zdejšího všech stavů, tříd a vrstev, nový
stánek Boží s věřícím lidem této městské osady, dům
nejdražší a nejsvětější oběti i dům ustavičné modlitby,
dům zlatý, v němž uvátostný Spasitel s přemilou
Mateří avou atále přebývá zvláště k potěšení zarmou
cených, truchlících nad ztrátou miláčkův duší avých,
A radují se opět nyní, když si vzpomínám na ono
slavnostní posvěcení Marianské této svatyná a když
timto listem biskupským Vám všem, bynové i dcery
v Kristu nejdražší, vzkazají vrchnopastýřeké aznání
i poděkování za to, že jste spojenými obětmi zbado
vali trvalý pomník živé víry, blahé naděje a vroucí
lásky — a to právě na hřbitově, kdež v Pánu odpo
čívají těla nejdražších Vašich dobrodinců, přátel a
příbazných, abyste navštěvujíce jejich hroby tím větší
útěchy nalézali v posvěceném tom kostele, odkadá
Ježiš Kristas stále k Vám volá: Pojďtež ke mně
všichni, kteříž pracajete a obtížení jste a já vás ob
Čerstvím. A opět: Já jsem vzkfišení i život, kdo věří
ve mne, byť také umřel, živ bude. Konečně i z toho
so radují, že svatyně tato jest pod ochranou sedmi
bolesné Panny Marie. Vždyť právě ons. pokaždé
v takových strastiplných bodinkách Vás potěší slovy:
O vy všichni, kteří jdete cestou — cestou zármutku
— viste, jestli bolest (vaše tak veliká) jaku ma. —
Předrazí, utůjtež pevně ve všech kříškách, souženích,
zkouškách a navětíveních Páně, atůjtež pevně i noo
chvějně, majíce vzor i příklad vnejavětější trpělivosti
Ježíše Krista i Panny Marie Bolestné Kéž sám Bůh
Všemohoncí Vám všem za Vaši obětavost i lásku
žehná časně i věčněl

Cestovní řád letošní gensrální vinitace a
udílení svátosti av. biřmování po vikariátě Německo
brodském, Lipnickám m Polenském. V měsíci dubna:
7. Modletla, 8. Chotěboř, 9, Libice, 10, Čachotín,
11. Příbram, 1%. Habry, 13. Skubrov, Némeoký Brod,
14.215. Německý Brod, 16. Krapá Dolní, 17.Sv. Kříž,
18, Frauenthal — Pohled, 19. Lačice, 20. Bělá, 21.
Stecken,SimmeradorfŠtvky, Smrčná),22,Sehlappenz=

Šlapánov, 23. Krásná Hora, 24. Lipnice, 25. Heralec,
26. Oasobí, 27. Skála, Hampolec, 35. Hampolec, Želiv,
29, Žaliv, 30. Vojislavice. — V měsíci květnu:
1. Bháté Mladé, z. Senožaty, 3. Kaliště, 4. Jiříce,
5. Branišov, Větrný Jeníkov, 8. Dačejov, 7. Giessbůbel
— Vyskytná, 8. Polná, 4. Seelenz, Schrittenz Ždírec,
Střítež, 10. Nížkov, 11. Losenice, 12. Přibyslav, 13.
Burová, 14. Kracemburk, 15. Vojnův Městec, 16. Stu
denec, Sopoty.

Úmrtí. Na Královských Vinobradech semřel
15. úoora pan V. S. Sále,c. k. gyronasijal professor
ve výsl. ve véka 57 let a pochován dne 17. ta.
na břbitové vinobradském. — P, Alfred, Kalda
rar, ©. k. správce | poštovotho úřadu na Mélníce,
zemřel dne 15. února 1902 v G3 roce věku svého.
Zesnolý byl převezen do Hradce Králové, kdež dno
18. t. m. pobřben na hřbitově kuklenském.

Z Náchoda. (Opozděno' Jest nám zazna
menat: úmrtí paní vznešené rodem i dachem, která
ač k naší církvi nenáležela, přece při kašdě příleži
tosti jevila zvláštní přízeň ke katolickému knežstva
a ušlechtilým kutolickým podnikům. Paní kněžna,
Bathildis ze Schanmbog-Lippe, rozená princezna
Anhaltuko-Dessanaká, byla ranéna mrtvicí 10. února.
kolem 9. hod., kdy byla komornou nalezena na zemi
schoulens. Věemožné pokusy, pouštění krve, tření,
dýchací přístroj, byly marny. Odpoledne o 4. bod.
skonala. Na všecky strany telefon a telegraf praco
valy, první dva dny bylo 1600 depeší; poštovní
úředník úřadoval nahoře na zámku. V úterý ráno
nejdříve přijela princezna Louise, nastávající paní
Náchodská, na středa v noci královna ze Š'uttgartu
s průvodem. Pohřeb ustanoven na sobota odpoledne
o 2. bod. Dopoledne přijeli prvním vlakem zvláštní
vyslanec našeho císaře pána kníže Montenuovo, dále
král Wůrtemberský, panující kníže Schanmburg Lippe,
panojící kníže Waeldek-Pyrmont, velkovévoda Meklem
bark-Strelitz, dědičný prino Anhalt-Deesnu, zástupce
starého drakra nadeho pana knížete velkovárody
Lucemburského. Věecky tyto osobnosti sestoupili
se svými průvody na zámko. Přemnobé jiné
vsnešené osobnosti: kníže Lobkovic, zemský maršálek

s princem, český místodržitel s průvodem rady s Hor
gotuatd. Věncesčerstvýchbylinrosvěšenybylyposálo
kde vystavena zavřená rakev, Čestnou stráž konali
lesní úředníci. O drahé hod. odpoledne vysoké panstvo
sestoupilo do smutečního aálu, sestovilo ae do půl
kruhu, kezatel z Nagy se Semonic konal motlitby.
Přítomen pastorŠára z Hronova a z Leny ze Šonova
Václavic. Průvodsestaven takto: Fourier ne jísdném
koni, vojenská hudba, ovangel. duchovní, šestispřešní
vůz s rakví, princové s princezny dítky, woaverainí,
vyslanci, generalite (velini Četně zustoupená) a důstoj
pici, knítecí úředníci, katol. duchovenstvo patronátní
a milosrdní bratří z Nového Města o. M., političtí a
soudní úředníci, zmatapitelatvo města Náchoda. Na
vojenském hřbitově, zvaném „u bílého kříže“ (ze sedmi

stareném zdejší vrchností po válce 1866,
uložena do Erobu. Btarý kníže pán po obřadech po
děkoval všem shromážděným za četné účastenství.
Zemřelá paní kočžna spravedlivě soudila o našem
národě, a byla mu vědy nakloněna, ač ani česky do
konale nemlavila. Byla spravedliva ke katolíkům;
zámecká kaple Náchodská ztrácí velikou příznivkyni
a dobroditelku. (Chudina z celóho kraje ztratila ne
smírně mnoho úmrtím paní kněžny; jakmile shlédla
chadobnou ženu, bez prosby ji vždy značnějším obno
sem obdarovala. Prvni věnec prostý, jednoduchý přišel
z městského chudobince; ponechán samojediný na rakví,
jakožto důkaz pravé lásky. Vznešené panstvo se zne

uáhla rozejelo. Ještě nastávající majorátní pán drineBedřich e chotí (rytmistr v Šoproni) a královna Char
lotta zůstali; táž míní buď v neděli nebo v pondělí
odejeti k narozeninám královým (25. února [Telegrafické
sonstrasti došly ode všech dvorů z Námecka, od našeho
císaře pána, z královských dvorů Londýnského, Ko
duňského, Stockholmského, od carevny vdovy Apanu:
jící carovny. Překrásný věnec poslal hrabě Jan Harrach.
Každý, kdo měl příležitost mluviti se zemřelou paní
kněžnou, podrží její milou povahu a chování ve vděčné
upomínce.

Maulfestační sjezd číšmictva a ma
lohostinských severovýchodníchČech odbýván
bade dne 20. března 1902 v Hradci Králové za
účastenství pozvaných říškých a zemských poslanců
a vynikajících odborníků.

Různé zprávy.
Jinak v Praze a jimak vo Vídml.

Dle zprávy „Vaterlanda“ konají se ve všech téměř
kostelích videdských postní kázání v jazyce německém.
V jednom kostele káže se maďarsky, v klášteře O0.
Resarektiovistů káže se dvakrát týdně polsky, ba v
kostele a sv. Auny docela francouzsky, ale aní
jediné kázání © českém jasyc> mení ohlášeno. Suad
se vůbec ani pro Čechy ve Vídni nekáže česky, ač
koliv jent tam vice Čechů nežli v Praze. Ve Vídní
snad mají očjak zkomolené křesťanství, scházít jim
v evangeliu patrné slovo Kri3tovo „Učte všecky ná
rody.“ V Praze sw jinak chová církev ku ovečkám
německým, O tom přináší poslední sčítání obyvatelstva
loňského roku zajímavé doklady. Je všeobecná známo,
že ve čtyřech pražských kostelích po celý rok káže
so otřídavě v obou zemských řečích. Je to v kostele
u Panny Marie Vítězné, u sv. Tomáše, a av. Jakuba
a u sv, Františka. Nuže, kolik je v každé z těcůto
faruostí Němců, zjištěných při posledním sčítání oby
vatelstva? U Panny Marie Vítězné je 6765 Čechů a
971 Němců,nav, Tomáše4572 Čechůa 561 Němců,
n sv. Jakuba je 2057 Čechů a 166 Němců, a sv.
Františka (a Křižovníků) je 4650 Čechů a pouze 11
Němců A této brstce Němců ve jmenovaných farnostech
masí tisicové Čechů vždy drahou neděli kostel postu
povati. Němci jsou patroě zrození na Šťastné plonetě,

Ze Slovenska došlanás potěšitelcázpráva,
že v Torčianském 99. Martině zakládá se nový pod
nik akciový: továrna pro výrobu celulosy. D»poruča
jem podnik tento zvláštní pozornosti vlet. obecenstva
uušeho.

Ukázka čímských mravů. Čínskémra
vy velice liší se od mravů a zvyků Erropanů. Ev
ropské mravy a zvyky jsou pro Číňana zdrojem
úsměšků a veselí jako as mravy čínské pro nás. Tak
u nás host pří hostině sedí po pravici hostitele,
+ Číně po lerici. U nás nejdříve se jí polévka, a Čí
ňanů naposledy. U nás při jídle nemá se mlaskati,
Číňané na důkaz, že jim jídlo chutná, mlaskají jako
prasátka. U nás jíme nožem a vidličkou, Číňan
zdvihá jídlo do výše a odtad ho hází do úst. U náu
platíme porto sa dopis při odesílání jeho, Číňan pi
obdržení. U nás dět: ve škole obráceny jevu k učí
teli obličejem, v Číně otáčejí ae k učiteli zády. U nás
vězí učenost v hlavě, a Ólňanů dle jich pojmů
v břiše. U náu jest „starý drak“ urážkou. dosti
těžkou, v Číně jest to čestný tital. U nás vyblídno
si mladík dívčinu a vezme si ji za žena — v Číné
mladík se ošení a teprve po svatbá Často zří svou
ženo. U nás dává tatík ová dceří věno, má li je,
v Číně dává zeť tchánoví jakósi věno. U nás vandá
váme klobouk, vejdeme-li do cizí místnosti, Číňan
nechá na blavě. Tiskneme ruka ových známých při
pozdravení, Číňsn za téže příležitosti tiskne ruka
sám sobě. U Číňanů zhotovoje se rakov ještě za ži
vobytí; a nás po smrti, Toť jen malá ukázku číns
kých mravů, ješ od naších značně se liší,

Lietárna redakce.
Kněžice. Vše v pořádku.
J. T. O H. R. zmínili jsme se krátce dne 7. a

posledně 21. února v rabrice „Literatura“. Na uve
řejnéní dlouhých posndků, ješ se nám i zjiných
atran zasílají, nedostává se místa; protooznamujeme
vše krátce. — Pro uúval látky odkiádají se některé
dopisy do přištíhu čísla.



Výkaz darů na Adalbertinum.

Z vikarlátu pollčskóho:
10 K p. t. p. farář Vraák v Bystrém, p. děkan

Kapka v Borové, p. farář Dvořák v Sádeku, p. larář
Štemberka v Staršově, p. farář Horáček v Banloě, p.
kaplanPuchmajerv Limberka ........ 60 K.

6 K p. farář Jelínek v Koroubví .... 6 K,

5 K p. farář Janisech v Leubendorfa, p. farář
Rejsek, p. kaplan Hladký v Německé Bě'é, . 15 K.

Celkem 81 k.

Z vikariátu ledočského:
20 K p. t. p. vikář Chalonpka ve Světlé, p.

farářKamešv Bohdáněí............. 40 K.
14 K p. vik. sekretář Haaser v Čestíně 14 K.

10 K p. děkan Iilem ve Zbraslavicích, p. dě
kan Mosil v Ledči, p, farář Frinta v Kácově, p. fa
rář Šafránek v Pertolticích, p. kaplan Koatník veZbraslavicích.. 2... 50K.

G K p. kaplan Kořluek ve Světlé .... 6 K.

6 K p. děkan Konba v Souticích, p. farář LanBervČibošti<... ...... 4.00 10K.
4 K p. farář Pomékl ve Zrači, p, kaplan Bar

toň v Ledči <... 2... 8 K.
3 K p. farář Vimr v Petrovicích ..... 3 K.
2 K p. farář Dobruský a baplan Havelka ve

Bmrdově, p. farář Svoboda v Cbřenovicích, p. kaplan
Teska v Sonticích, p. kaplan Havran v estíně, p.
kaplanŠimekveZrači ........« 4.. 12K.

1 K p. katecheta Schovanec ve Srětlé 1 K,

Celkem l44 1.

Z vikarláta lipnického :
10 K p. t. p. vikář Trávníček v Krásné Hoře 10 K'

2 K p. farář Škoda v Branišově, p. farář Ka
meník v Lipaici, p. konsistorní rada Dr. Blatenský
v Hampolci, p. farář P. Šiégr ve Vojlelavicích, p.
kaplan Kraus v Krásné Hoře ... 10 K.

1 K p. tarář Maroušek va Skále, p. farář Rá
ček v Herálci, p. farář Béhal v Oasobí, p. exp. koop.
Pecka ve Větrnóm Jeníkově, p. farář Vanék v Daše
jově, p. tarář Bezděk v Německé Vyskytué, p. farář
Hyksa v Kališti, p. farář P, Cyrill Valenta v Seno
šatech, p. P. Roubíček v Želivě, p. faraf Křkava
v Mladém Břiští, p. farář P. Vavronšek v Jiřících 11 K.

Celkem
200 K vys. důst. p. prelát Hampl.. 200 K.
50 K p. bisk, vikář a děkan Vacek oa odpoč.

v Českých Budějovicích 50 K.

20 K p. bisk, notář u farář Kočera v Seči 20 K.

10 K p. děkan Šinkora ve Voslcích a p. farář
Bossa v Krcblebích

Celkom Z9U K.
bořejších 256,
v mívolém číslo stvrzenn 4946 „

Úbrnem 5494 K.
(Pokračování).

Dary a členské příspěvky přijímá pokladník
„Družetva“ Dr. Novotný,

—mg

Vdova 30 r. stará ve vaření a domácích
pracích znalá, přála by si nastoupiči

misto za hospodyni
u P. T. pánů farářů neb u staršího pána
Ctěné nabídky pod šif. „Spoleblivost“, Jičín.BYT
0 3 pokojích a kuchyni se vším
příslušenstvím v druhém poschodí
v „Adalbertinum“ lze pronajati
WB“od 1 března b. r. "i

Jižní strana.

Podmínky v admin. „Obnovy“

Přijme se od 1. března t. r.

hospodyně
na faru (bez hospodářství a.bez kaplana)
v letech 35—38 roků, Přednost dá se

té, která podobný úkol již zastávala.

Nabídky zapečetěné do administrace tohoto
listu pod šifrou J. Š.

Jan Horák,
soukoník v Ryohnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a lotni dobu.
. Též velejemné

látky na taláry,
Četné uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbuoken kostelních
PRAHA--I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

ipod loubím) doporučuie Be

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 3 se Šelešnými rámy, sí

těmi 4 vsazením.

Vetkoré rozpočty, skizzy i odborná
p | rada bezplatně bezevší závaznosti

——— ku definitivní objednávce.

SRB“Neačotná veřejnái písemnápochvalná uznání.ij
Založeno roku 1836.

Vs duchovenstva,sl. řeholím,ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě ozoamuji, že za tovármí ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k myti, žínky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody. vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Matem a
gehaviug colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
silám od I ut. 20 kr. výše. Nehod'cí se
břítvy přes vyskoušení vyměním mebo
penize +rátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Pří vělší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují.

Prose za dobretivou přízeň ujišťuji, že
jedinou suahou mojt 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., Etlščina tě. 1 n.

První výroba

věžníc

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodioy, 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,OCOOOOOOOOOCOOO000

|

Založeno r. 1A60.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatníh a pasíř v Chrudimi

svůj bojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše allné v ohni zimcené a stříbřené, sačsuruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou ae jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučnje se tedy kza
koapení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na kfest, svícnů, paciůkálů, schránek na Nejsvá

tější, patenek atd. co nejvíce.

->
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(av.-Janská náměstí č 17.)

doporačuje ctěnémn obecenstvu bojná zásobený
sklad klenotů, zlatých, atříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského +tříbra, ozdobné stolní
"nádobí, veškaré zlaté a stříbrné bodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárakon 1—3 roků za ceny levnější

nel všude jindo,
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky +e přijímají a levně zhotovojí, téš

veškeré aprávky hodinek se vyřizojí.
MB“Vše za levné ceny. "P

Staré skvosty se kupují a vyméňuji.

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

Pro pány Ždámy
k vastávajícímn období

va nejlevnější pevné oeny nabízí a vzorky
Da požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834,

BW]

Americký Biograf!
(Živé fotografie.)

Dne 23, 24. a 25. února vsále Adalbertina
v Hradci Králové:

Zaorašdění amerického pre
sidenta Mac Kinleye

v kinematografu.

Poprava anarchisty Csolgosse.
Představení v neděli ve 4, 8 a 8 hodin,

ve dny všední v 6 a 8 hodin.
S úctou

W.Ponrepo,
podnikatel.



a všech nýtovaných součástí stavebních. Výroba železn

vláště upozorňuji P. T. pány slav
vlastní
do zdí a
robnížee zárukou.

V úctě veškeré

dříve J. Jeřábek

Navštívenkyvýhradně

všech druhů
nabízíAdolí Vachek, Biskupská

stavební n umělecké zámečnictví v Hradel Král., hnihtlskárna.

Čen ...c,=“
eeAoselypronemocné
m no >
a" zaručeně ne- a
- zapáchající .

= J.Bazoni, Počátky. R
AAANNN "s„Vo

Harok kanáry,
krásných tur, hluboce jdoucí, dovoluji si na
bídnouti v ceně od 6—12 zl. Ptáky výstavní
dle úmluvy. Pěstuji to nejlepší. Kollekce moje
vyznamenána byla i na letošní výstavě od

"borné v Praze [. cenou a velkou stříbrnou
medailí od vídeňského spolku. Zasílání děje
se dobírkou. Nehodící se v osmi dnech vy
měním. Hodnota ptáka odpovídá přesně ceně.

Prosím o úplnou důvěru.

Augustin Brychta,
strojník v Nymburce.

EXPPXPXPXÉX
Nejdůstojněší bisk. konsietoří doporučený +

umělecký závod %Jos. Aieslica
o Hradci Králové.

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
m- kazatelen,

křížových cest, Boších hrobů, uoch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle sloh. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výbodaých platebních podmínkách.

PXEBPXDPX

DDCDĚD X

%
X

+
Přečetná pochvalná uznání po ruce. Rog

počty, cesty atd ocbotné a bezplatně.

Závod pro kostelní práce a výrobu vámců
+

saloženr 1*91. (v
XKPXPXHXÁPX PXRAXPRÁPX

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chvalně známédržadlo kalhot

(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padoutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knofllků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přesvědčení zjistí netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotáém K 120. 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. 9. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zasílatelský dům.

JAN —
KALIS

zlatých a stříbr.| bodinářa;zlatní: 9
skvostů, svateb.
darů, kapesních r Rychnověn. K.

přísežný apalec
c k. okr. soudo

Obrázkové
čenníky zašle. |

TSB 2BE Be O O O0. D00 OTV POITOUOVV ÝNOML E upvěrěněvě© 6

lgnace V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře veVýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.

LR
l
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Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Jněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky drahy, jiehž
v domácnosti jest třeba.

Vsorky a cenník zasílají se obratem pošty
sdarma a franoo. — Pro naše katol. spolky po
volojeme zvláštní výhody.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

e služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen

F*raha-=IL., Eliščinatřída 1080.
Na venek obratem pošty.Í

dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Belcrd
diho třída 612—VJ1 Sklad: Velká
Karlora ul. č 30. Budova Sv.. Vác

lavské záložny,

jesle. křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry,
pultíky atd, dle slobu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest muožství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodu.
Původní nákresy. cenníky a rozpočty besplatné a

Jranko. Ceny levné a přísmivé plutební podmínky.

88- Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. O)

doporučuje uctivě:K
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi
"V

Braniišeí JÍTOLŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.091720EN O
KEPDXCSIGOI|X|COICPIRGOÍ

Malinský křen
letošní sklizně.

5 kg. asi 15 kořenů K 6 —
5. „20 . ,% „520
B. 12., 4Ld0
5. „30 „ 4—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky „KŽ-—
1 kg. Hincian. „K 120

zasílá

ý
X
f
Xi

X

ý NPX Josef Mikulecký,
9 vývos mal. křenu v Kutné Hoře. 4
X XGPDXKSICBIIAGPDKSIMBI

:
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dáloní úvěrníÚstavv rada Králové,
Akciový tá! K 1,000.000

an + Založen r. 1868.

Oznamujeme tímto, že počínaje dmema 1. března t. r. zúročení
44" pokladničníchpoukázek

© snižuje se na 4% ©
i de pokladničnípoukázky ce lhůtou GOdennívydávány vůbec mebudeu.

Fondy ca. K 469000—c

ř DNU
mg“ Pozor! “Ug

Socha za 8) K.
Podepsaný nalezl na půdě kostela dvě staré

socby,představujícíav. Jama Nep a sv. Jana
Křt. a poznav na nich uměleckou řezbu, dal
je důkladně opraviti závodu Boškovu v Sychrově,
Nyní jsou sochy překrásné, jako nové.

Poněvadž však v našem chrámu jsou už sochy
týchž světců, mohou 8e omy dvě jako přebytečné
odprodati.

Nabízím je po 90 korunách, ačmají
cenu dvakrát tak velkou, jsouť 150 cm. vysoké.

Co se za sochy utrží, věnuje se na stavbu
Marianské kaple v Šidlobech u Libuně.

Jindřich Macoun,
administrator v Libnni, p. ).

Stavební kámen. Cementové tašky.

Nejvýhodnější nákup
bílého podolského a pražského hydrau
lického vápna, pravého portland
ského cementu, sádry štaukaterské
jakož i vešker. stavebních potřeb jen u

Jos, Manycla
továrna cementových výrobků. podni
katelství betonových a rabicovýchprací

Hradec Králové-Plotiště
pod viaduktem.

Šamotové cihly a hlína, kameninové
roury.

x

Ojetý landauer
v úplně dobrém stavu jest lovně na prodej u

Čeňka Bubna,
kočárníka v Hradci Krátové,

Tamtéž lze dostati též nové kočáry, soustavy
nejnovější a v ceně nejlevnější. —Práce dobře

zaručená.

OBRAZY —
s hracími stroji,

české nábožné pisně hrající
sošky z porcelánu oměleckyprovedené,

zrcadla. dodávánejlevněji

Ghmel František v Kolině,

Z repertoiru

Naňy Menšíkové

Albumruských písní
9 písní modernícha romancí. ruskýchskladatelů

pro střední hlas. 3 K, sky. vás. 6 K.

Libické písně. (i, ka
tisíc. Pro střední hlas. Se zpěv. hlasem
7 K, skv. váz 9 K.

Cyklus 8 písní

Melanoholie. ©sthedhlasro
od V. Nováka, Op 25. 2 K 40 h.

a ještě 4 jiné písně z op. 7 od Boh. Ven
dlera, Pro střední hlas 1 K 60 h.

Při zaslání obnosu předem franko zasílá:

Hudební závod EDITION K, U.
(Mojmír Urbánek.)

v Praze jen Václavská ulice č. 21.

č. 190 vedle gymnasia.
Jest dvoupatrový, zánovní, velmi důkladně s

úbledně vystavěn a má 3 byty, kašdý o 3 pokojích
s kuchyní, veškerým příslušenstvím a vodovodem.
Nacbárí se na jednom s nejpěknějších a nejzdravějších
míst v Kolíně a jest při něm pěkná zabrádka.

Po případě prodá ae

aruhbcý dA-Bma
č 188 vedle dívčí školy.

Jest jednopatrový, teprve r. 1891 vystavěný a
v dobrém stavu udržovaný. Obsahuje 2 velké at
menší byty, každý e kuchyní a 8 příslušenstvím. Na
dvoře jest studna s velmi dobron pitnou vodou.

Bližší zprávu podá majitel V. Veselý v č 180.

000000000 000000600
Vlastní výrobu -=

w- winěných látek
na obleky

ševíoty, kamgarny, pervieny a všecka
kostelní sukna odporučaje

Ignác Strádal v Humpolci.
Vzorky na požádání franko.

WS BYTM
o 4 pokojích s přislušenstvím Ize ma

jmonti v hotelu Merkur.

Byt tento nachází se v I patře (jišní strana),
jest krásný s příjemnou vyhlídkou, pokoje

vysoké a teplé, že netřeba ani tytéž vytápěti;úspora dříví a uhlí značná. Bližší u majiteleF. Chrudimského
vwHradci Králové.OLT0 AOA3

WG“Pozor: "Jy
Všechny stěné pp. consaumenty a odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r.veškeré ky
weliny dřevné, které pod růsným pojmenováním
jako „Vinacet* atd, na trh a velký reklamami
uvedeny byly, jsou zakézány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.——444
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 mnežetví

kupuji se dle dohodnutí.PoBrood*Bio
E 9)VV VVVVY,

AGAGCOGAGA)NÝOltáře,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 (Čechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na.

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odpovučení! Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Učně
řádného z křesťanské rodiny přijme

Josef Komárek,
závod klempiřský v Hradci Králové.

p (© K) 5 + VGDAGONICIENZ VAZAAAAS ANAA(30)4088)Gao ©

Ns

BONUS

Aaká:

ES

KODEX

PS)CE

bVá“áť

NA

akeduckovenotvo. : G
M o

©

i
ÚX

+

6
ESS

P
(59059908= : cPAGES2%GG

PAE VATANVATANÝTA:



Příloha
Beseda.

Jak jsem se stal ministrantem.
Napsal J. B. P.

Bylo tři čtvrtě na deset. Na svatopetrské
věži se rozezvučely všecky zvony. Ač den byl

hmorný, otevřel jsem si okno svého po
ojíku dokořán. Velebně nesl Be hlas zvonů,

mocně © dotýkala se tato | dumná hudba
mojí duše. Bylo mně jako doma o prázdninách,
kdy v pátek rozezvočí se zvon o třetí hodině
na památku smrti Kristovy. I tenkrát otvíral
jsem okno „malé sekničky“. Bývá mně smutno

či znění zvonů, stýská se mi. Po čem? Dlouho
jsem o tom přemýšlel. Vzpomínám na svoje
dětství, vzpomínám na doby, kdy jsem mini
stroval. Dobřese pamatuji, sjakými pocity ob
cházel jsem faru, nevědajak požádat velebného
pána, uby ine vzal za ministranta. Tolik jsem
po tom toužil. Vědyť tak růžovými barvami
malovali mně moji kamarádi ministrování. „Co
pak milistranci, té se naučíš hned. Maš svatby,
máš křtiny, ouvod, vejkrop, pohřeb! A všecko
také nemusíš dát velebnému pánu. To my 86
dovedeme rozdělit. A když nemá „strejček“
kdy, ostrojíš i velebného pána.“ Představa má
o zlatých časech ministrantů rostla den ode
dne a nebylo jediného dne, abych scházel
v kostelo. Však on si toho pan farář všimne,
on pozná, kdo je pobožný a snad mně řekne
sám, jestli bych chtěl ministrovat,

Konečně se wi poštěstilo! Na faře slou
žila „Marie“, která byla mně kdysi chůvou, a
dobrou chůvou. Ta uměla pohádek a jakých!
O škoda těch dob, Škoda nastokrát! Ta přišla
k nám jednou v neděli po požehnání na tou
lačka. Maminka uvařila jí kávu a při tom 8e
mluvilo o ledačemns. Konečné se přišlo také
oa moji touhu. Byl jsem jak na trní. Tu má
babička mně pomohla z rozpaků. „Poslouchej“
řekla Marii, „víš, on váš Pepa by tuze rád
ministroval, ale noví, jak do tohol Abys tak
řekla babičce farské (maice p. faráře), ona by
to ož nějak zaonačila.“ „IL což o to“ odvětila
Marie, „to ona udělá, a jak ráda! To je vtělená
dobrota. Buďte, babičko, ujištěna, že uvidíte va
šeho Pepička uoltáře l“ Věděl jsem nyní, že
mám vyhráno. Jak babička farská se toho
ujme, jistě budu ministraptemI V pondělí ne
mohl jsum se ani dočkat konce vyučování. Měl
jsem jíti dle rady Marie do fary a říci 6i sám
pano faráři o místo ministranta. Domů jsem
přiběhl celý uřícen. Maminka se na mneudi
veně podívala a ptala so celá zděšená: „Prosím
tě, hochu, co ti je? Kdo pak tě honí? Kam ty
spěchy? Už zase chceš někamletět ?“ —Teprva
nyní jsem ze sebe vyrazil pozdravenía jedním
dechem vypravoval příčinu své únavy. Nyníuž
neříkala maminka nic. Nasvačil jsem 8ea hajdy
na faru! Co pak k faře, to se běželo, ale teď
jek to říci, že chci ministrovat? To byla nyní
těžká rada. Obcházel jsem faru, nakakoval do
vrat, počítal na knofliky — mám — nemám.
Chodil jsem tak dlouho. Tu mně napadlo, kdyby
tak aspoň vyšla „Marie,“ že by to už semnou
nějak dopadlo. Ale Marie nešla a nešla! Za
stavil jsem se u dvířek a skalinou u kliky
díval ee na dvůr. Nedočkavě přešiapoval jsem
sjedné nohy na druhou. Ještě co přejde tamhle
ta holka za kostnici — a jestli Marie nepřijde,

pičo domů, mvslil jsem si. Přešla již — Aarie ještě nešla. Měl jsem skoro moldánky
na kahánku. Však, teď ae otevřely dvéře a
klika u zahrádky cvakla. Skloním se rychle
ke skulině. To není Marie — a oči mně zasl
zely — to je babička farská, jde do zahrádky!
Kdyby věděla, co mne trápil Šla jako
obyčejně do zahrádky před okna, jež jsou
obrácena na návsí. — Odskočil jsem ode
dvířek. Ale bylo již pozdě| Babička mne za
hlédla. „Co pak tu děláš, Josefe“ ptala se mne,
znajíc mě z kostela, kdož jsem sedával vedle
své babičky. Tahle otázka mne zarazila. Nebyl
jsem na to připraven. Já čekal Marii, a tou
jsem jinak mobl mlaviti Místo odpovědí
rychle jsem smekl a roztržitě držel v ruce
klobouk. Ptala se tedy po druhé. „Já bych rád
ministroval“ vyhrklo ze mne a silně jsem 8e
zajikl. „Ty chceš tedy být ministrantem? No,
to je hezké, to je hezké. Ajestli pak to ví už
velebný pán?“ vyzvídala s úsměvem. Neví, ba
bičko, já se to stydím říct velebnéma pánul
Co že, že se to stydíš říci? (Co pak to je

hřích nebo tak uěco zlého, když chce někdo
ministrovat?“ Hněvala se na oko babička. To
vím, babičko, že to není nic zlého, ale když
já přece — — „No, tak ty se snad jen oslejcbáš
to říct, no tak pojď, hochu, pojď jen dál, a
uvidíš, Ze budeš ministrovat.“ I vzala mne za
raku a odvedla do pokoje k pana faráři, kdež
za mě tlumočila mé přání. Pan farář se usmí
val, věděl už o všem.

Drahý | den jsem | měl přijít do
kaple, ubych se nančil ministranci. Mini
strovat jsem už od dívání dovedl, běželo
jen o ministranci, které jsem se pak 8 cbutí
začal učit a skoro mně čla tenkrát latina lépe
než potom na gymnasiu. Domů jsem pakběžel,
jen se mně hlava třepala. Radost svon ne
mohl jsem slovy vylíčiti. Blaženost má byla

chlobil tím čestným úřadem. „Ale to se teď
muslš každý den pořádně modlit“ oapomínsla
babička, „když budeš tak blízko Pána Boha.“
To víte, babičko, že budu. Dělal jsem si
plány, jak a co všecko budu jako ministrant
dělat, viděl jsem se již u oltáře, že jsem za
„staršího,“ jak ;voním při pozdvihování, na
lévám víno do kalicha, přenáším miasál, jak
se modlíme — — a drahý den ráno to sladké
procitnutí: Dnesjsi už winistrantem!

A po letech, po těžkých letech „když
jsem už přestal ministrovat a přicházíval aa fara
navštívit babičku i jejího dědečka a velebného
pána, vždycky mně to připomínalo, jak jsem
kdysi babičce farské přednášel svou žádost,
abych byl přijat do sboru ministrantů. — Už
doprovodiljsernnašibabičkai babičkufarekou
na poslední jejich cestě. Jako student jsem
oběma i umíráčkem zuzvonil... Ale ua jejich
přispění, abych se stal ministrantem, dosud
jsem nezapomněl. Vzpomínky tyto £ mého
dětství vyvolaly dnes zvony svatopatraké.

TORI
Zprávy hospodářské.

Směnárníci a „bankéři“
Honosíme se, že nynější věk jest pln

vzdělanosti, osvícenosti, pokroku a osvěty. ak
alespoň slyšíme na každé schůzi, kde mluví
nějaký bratr socínek anebo pokrokář, liberál
anebo nějaký ten Masaříkovéc. Rozamní lidé
se těmto chlonbám musí ovšem jen usmivati,
vždyť hloapost lidská nikdy nevymře i kdyby
se postavilo sebe více školních paláců a udr
žovala se třeba 10krát tak veliká armáda učitel
stva jako dnes. Naopak my můžeme daes směle
tvrditi, že lid je namnoze zaslepenějšía ne
zkušenější, že důvěřujei těm největším nesmys
lům, které pocházejí z úst ledajakého padoucba
jen když se tím vášeň lidu podněcuje a jeho
náraživostem se hoví. Ale nejen prostý lid
jest dnes namnoze sveden a zaslepeu, skorem
ještě větší měrouto platío tak zvanýchlidech
inteligentních, kteří stadovali třeba až na ško
lách vysokých a studovali i práva. Jsou lidé,
kteří mají titol doktora, ale jsou při tom
obmezenější na ducha než člověk bez studií,
jen když má prostý bystrý úsudek. Nechceme
naše čtenáře unavovati snad výklady, čím 56
dnes na lidu břeší ve jménu tak zvané osvěty
a pokrokua jak se lidu nenstálevtloukáznámá
fráse, že kněz je tmář, že náboženství, víra,
kostel,církev lid oblupnjí —to jsou zoámézbraně
všech prohnaných darebů, —chceme jen ukázati
na případy, kde i doktoři práv sedli na lep
probnaným podvodníkům, kteří neměli ani škol
a pozbyli všeho svého majetku. Jak známo,
chce dnes každý skorem člověk zbohatnonti a
to lehce a bez práce. Ale jak? Krádeží a pod
vody to nejde, obchodním úpadkem to dovedou
jen synové Israele, a dráhy se také každý den
nestaví, aby z nich padaly do klína miliony
jako nebožtíku Šebkovi a Baubansovia loterie?
Nechme však žerty stranou. Nezřízená touba
tak mnobé lidi vede do náračí prohnaných
podvodníků a konec konců jest, že přijdou
o všechno Příčiaou toho jest obyčejně hra na
barse. Co je to? Mám-li na příklad desot tisic
korun hotových peněz a uložím je na spořitelní
knížku, řakněme do městské spořitelny v Praze,
obdržíme z nich 3" procenta úroků. To je
dost uálo a třeba dosti mnoho, jak se na věc
pohlíží. Na příklad žid by těch 10 tisíc do
spořitelny neuložil, nýbrž by si zařídil obchod,
anebo by se spojil jako epolečník 8 jiným
obchodníkem ovšem 8 náležitou opatrnosti, aby
neztratil, nýbrž aby získal a tone 3'/, ale
třeba 50 procent ze stal Má-li tedy někdo
penize, řekněme 10 tisíc koran a ktomo touhu,
aby za krátko z těch 10 tiste bylo 20 neb ještě
více, špekuluje, co by měl počíti a ta mu
přijde do rokoa inserát následujícího znění:
Nejvýnosnější uložení kapitálu zaračuje smě
náros Janische, Meyera, Lówyho a tak dále.
Takových inserátů jest v novinách na sta.
Naže, kdo se ničehoneodváží,nezískáatak náš
„kapitalista“, který by rád jezdil v landanru
a měl někde na Alpách nějakou vilu, by honem
rád zbohatl a jde do směnárny k „bankeři“
pana Janischovi. Nyní započne truchlohra anebo
veselohra, jak si kdo vybore. „Bankéř“ Janiech

předloží přicházejícímu kandidátu „milionáři“
prospekt a vykládá mu, které papíryasi badon
stoapati. Mluví všemi možnými důvody,že budou
uynl stoapati akcie mootánní společnosti alpin
ské, nebo uhelné společnosti těžařské v Mostu.
Dnes jest možno tyto ukcie koupiti lacino. Ale
vždyť náš kapitalista a nastávající milionář
nemá více než 10 tislc koraua, kam to kápne?
Alpinky utojí řekněme dnes 280 zlatých jedna
akcie a těžařské společnosti;mostecké stojí jeden
kus 360 zl. Za takový oapart 10 tisíc korun
se koupí tedy sotva 15 kusů akcií.

Na tato dětskou námitku našeho nastá
vajícího milionáře má bankéř Janiech velmi
dobrou odpomoc. On řekne, příteli, nač kupovat
skutečné akcie? K čema to? Uděláme ta koupi
fen zdánlivé a vy mi zaplatíte, pak li prohrajete
a já Vám vyplatím, pak-li vyhrajete, či učiníme
jedním slovem koupi akcil na termin. Náš
nastávající milionář jest jak a vytržení, za
počne 8 bankéřem Janischem na burse hrát a
síce pouze na termin, na papíře. Především
musí ale eložiti u „bankéře“ bývalého třeba
hokynáře Janische, zálohu a sice nejméně2000 K.
Ty si bankéř vezme ve spořitelní knize nastá
vajícího milionáře a uloží záruku v železné
Werthoimce, která není ani jeho vlastnictvím.
Náš nedočkavý kapitalista koupil si řekněme
dne 30. prosince 1901 a Janische 60 kusů akcií
Alpínek dle běžné ceny bursovní toho dne
platné, která byla řekněme toho dne 280 zl.
za jeden kus a sice platí tato smlonva do 31.
ledna 1902 Toho dne stojí kus akcie Alpinky
250 zl. Náš kapitalista musí panu bankéři vy
klopit prohru 30 zl. na jedné akcii, dohromady
3000 koran! Bankéř Janisch vezme si zálohu
a žádá doplatek, ostatně těší našeho kapitalistu,
aby to zkusil s jiným papírem, aby si vzal
řekněme turecké losy anebo jiné. Náruživost
jest zde a náš kupitalista se chce vší mocí
státi za rok milionářem. A proto e chutí dále.

Avšak najednou přijde hromová rána. Novinypřinesou zpráva, že majitel směnárny Janis

byl zatčen pro četné podvody a dodán do vpšetřovací vazby. Při prohlídce směnárny bylo
nalezeno 40 spořitelních knížek, které však
byly na poslední groš vybrány.

Podvodník Janisch v Praze okradl celou
řadu lidí, snad jeho podvody jdou daleko přes
100.000 korun.

Drahý bankéř Meyer v Praze je také
zatčen. A to nejsou ojedinělé případy. Takových
podvodníků bylo již zde na sta a oni také ne
vymřou a nezmizí, dokud badon lidé míti toahu
rychle zbohatnouti bez práce a bez námahy.
Tito eměnárnici, kteří chytají hloupé a nově
domé lidi, jsou vlastně podřízení jen agenti
těch velikých, kteří chodí na bursu. Tito fi
nanční velmožové se židem Rotschildem v čele
pořádají pravidelně čas od Času veliké
výpravy, kterými se oloupí obecenstvo o sta
ba i tisíce milionů. Tak ztratil lid ve Francii
akciemi na průplav Panamy přes 1000milionů
franků.

V Německu ztratily loňského roku prů
myslové akcie na ceně 1990 milionů franků,
Y Rakousku klesla cena průmyslových akcií
o 483 milionů korun. Nejdříve se akcie ženou
do výše, aby hodně platily a vnacují se po
mocí směnáren do rakou obecenstva, které je
za drahé peníze koupi. Pak přijde rána. Velmo
žové finanční vydají tajný povel, že akcie masl
klesati, to se stane tim, že některý židovský
finančník hodí na bursa na prodej najednou
třeba 100 kusů uěkteráé akcie. Rázem klesne
taková akcie na ceně třeba o DOzlatých na
1 kasu. Majitelé této akcie dostanoa brozný
strach, aby neztratili veškeré svójmění a bonem
běží do směnárny a za každou cenu chtí akoie
prodat. Směnárník žid s největší ochotou koupí
akcie, ovšem dá třeba za jeden kus o 80 neb
100 zl. méně. A to právě finanční baroni chtí.
Draho prodané akcie kapnjí Jacino zpět a tak
se taková loupežná výprava opakuje za nějaký
čas opět.

V Praze ožebračena touto barsovní hrou
celá řada jindy zámožných lidí. Tak dnes vy
pádá svět.

© chova kos. Chovu koz si u nás nikdo
nevšímá, ač jest koza statkem chudině velikým.
Zámožnější o kozu nestojí a chadák při tom
svém klopotném živobytí je rád, jen kdyš
mu dá trochu mléka. Jaké pak starostil
V létě se koza na pastvě snadno vyživí 8 8
zimu taká leccos se shledá. ©Nedivme se pak,
že chov koz, zvláště když z různých příčin
jsou stále na chlév odkázány, rok od roku
klesá. © Ve Švýcarsku chovají kozy, které
snadnosi u nás navyknou na stálý pobyt ve
stájích, aniž by je třeba bylo vyháněti denně
na pastvu. Švýcarské kozy požívají pro svou
velikou dojnost znamenité pověsti a kde usi

lojí o povznesení chova koz, tu obyčejně volíse plemena Švýcarská buď čistá, neb upotřebí



se jich ku křížení e naší kozou domácí.
Z plemen švýcarských jest nejznámější ple
meno saanské. Suanská koza je bílá, veliká
a dá ročně 500—600 ]. mléku. Nejnověji obrací
6e pozornost ku koze guggisberské. Tato jest
o něco lehčí než koza saanská, ale dobrou
dojnicí. Oba tyto drahy koz jsou bezrohé.
V Německu utvořily se už spolky, jichž úče
lem jest přibráním Švýcarského plemene do
mácí chov koz povznésti. V Rakousku je
v tom ohledu několik spolků na Moravě a
v Čechách spolek v okrese šloknovském, ale
vesměs v rukou německých. V povznesení
chovu koz nastalo by zlepšení majetkových po
měrů naší chudiny. Proto místo mnohých
slov o sociální bídě třeba přikročiti k prak
tickému jejímu odstranění.
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seš 2. za 70 h. Krev Jeho na nás a na naše syny od
ThC. J. Ledinského. Osm konferenčních řečí postních,
Rajská Zahrádka. Časopis pro mládež. Roč. XI,
seš. 6. S bobatým obsahem. EjhleBeránek Boší!
od av, Alfonsa M. z Lignori. Úvabarozjímánío uma
čení P. Ježíše část třetí. Z vlaštiny přeložil P, Frant,
S. Blažek, z kongregace nejsv. Vykupitele Cena 1 K.
Method. výklad nového katechismu. SepsalV.Da

vídek, c. k, katecheta, Díl II., seš. 14 za 00h. ČeskýJinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Redaktor prof,
V. Můller. Roč. VII., č. 5. Roční předpl. 1 K. Rádce
duchovní. Časopis kněžetva česko slovanského, Redi
gaje dr. Jos. Burian, kanovník vyšehradský, Poč. IX.
seš. 3. Roční předplatné 8 K.
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Uměleckému ústava pro malbu na skle,

B. Škarda, Brno,
dostalo se za práce v roce 1901 dodané,

následujících doporučení:

Vaše Blahorodí |

Podepsaný farní úřad v Liptánově u Osoblsby
v Rak. Slezsku, koná milou povinnost Vašemu Bla
borodí za Vaši avědomitou solidní, jakož i všem mo
derním požadavkům odpovídající práci provedením
všech 30 malovaných oken, která jste pro náš velký
Botbický chrám Páně v Liptánově dodal a zasadil,
naše nejvyšší uspokojení a uejvřelejší dík vysloviti.

Různost vzorků, avšak též úplný soulad barev,
čistý sloh v krosbě, nenechají žádného návštěvníka
chrámu Páně bez dojmu. Co ceny se týká, dovoloje si
též podepsaný firmu B. Škarda v Brně všem farním
úřadům doporačiti, jako nejvýše solidní a reelaí, při
tom nalézající se na výši moderního úmění ve arém
oboru, a může tudíž «
firmu ta doporačiti.

Farní úřad v Liptánově (okres Usoblaba), Slezsko 1901.

Antonín Kirchenpetr, farář.

každé příležitosti nejlápe

Panu B. Škardovi, majiteli uměleckého závodu v Brně.
Jelikož stavba kostela kláštera Porta Coeli u

Tišnova dokončena jest, vyslovujeme Vám s potěšením
naše plné uznání za dodaná a krásně provedenáokna
mosaiková, zvláště u hlavního oltáře s malbou před
stavující Nanebevzetí Panny Marie, které jako oltářní
obraz slouží. Provedení jest velmi vkusné a ladné,
pročežmůžemeVášžávodvšudeconejlépedoporučit.

V klášteře Porta Coeli 1901,

F. Beneš, inepsktor panství.

Velectěný pán B. Škardu v Brně.

Dodaná pro zdejší chrám Páně 4 okna a sice:
„9v. Jan Nepomucký“ „Sv. Františka Římská“, „Po
prsí Pána Ježíše“, „Popraí Panny Marie“, za něž jsem
Vadnosti porinný obnos ihned zaslal, velmi se líbí a
musíme říci, že chrám sdejší, zejména blavní oltář
tím velmi zveleben.

Figurální jako i architektonické provedení, jako
i kolorit jest tak precisní, že považujeme zu milou
povionost vzdáti Vám vřelý dík za pečlivé umělecké
provedení, jako i vyslovujeme Vám plné oznání a
spokojenost. — Ústav Váš pak co nejvřeleji rádi do
poručíme.

V Dašicích 1901.

Jan Židek, obchodník. Ladvík Hora, farář.

Velectěný pane Škardo|

Jelikož práce e našimi okny jsou dokonány,
sděluji, že cd Vás zhotovená 3 malovaná okna spo

reními obrazy svatých, která právě ve farním kcstele
řeštském zawazena byla, doplňají žadoucí ozdobu

našeho gothického presbytáře překrásně, neboť jak
obrazy svatých tak (kobercové pozadí jejich, json
vkusně, aolidaš a umělecky provedeny, mile oku la
bodí a mysl vzbůra povznádejí. Přijměte proto, etěný
pane, za to mé srdečné díky a plné uznání. Mohu
Vám s radostí aděliti, že i zdejší pan patron říšský
svobodný pan L za Sterbachu o díle tomto velmi po:
chvalně se vyjádřil.

V Třešti 1901.

Váš v dokonalé úctě oddaný
Jan Mrázek, kons. rada a farář.

Velectčný panel

S radostí Vám oznamoji, še so všemi okny jsme
úplně spokojeni. Přeji z té duše aby Váš závod podochranou Boší zkvétal.

Krásonice 1901,

S apřímným pozdravem trvá v úctě oddaný
Hogo Černý, farář.

Velecténý pane Škardo!

Se zaslanými ckny jeme všickni spokojeni, neb

se pěkně vajímejí a dodávají kostelíčku milého lesku.Proto za pěknou aměleu práci není třeba litovati
něz.

P Řestoky u Chrasti v Čechách 1901.

V úctě veškeré Fr. Šmahel, s'arosta.

Velectěný pens mistře |
Okna jsou zasazena a netoliko že se mně ná

ramně líbí, nýbrš mne i nad míra a nad očekávání
překvapila. Provedení jest mistrné a umělecké. Soulad
barev dobře sestaven, barvivo velmi příjemué a la
hodné. Výraz tváří jednotlivých figur velmi půvabný
s významný; dodávajíť okna nová kostelu našemu
překrásně ve alohn vymalovanému, okrasy a ozdoby
veliké. K tomu cena není přehrána, nýbrž poměrná
k výrobě umělecké. Není nám tudíž třeba hledati
umění za branicemi, kdeš je drakráte tak draho pla
títi musíme, kdyč máme vpravdě umělecký závod
v domovině. Veškerá čest a chvála budiž Vám, vole
ctěný pane, neboť ku konci podotýkám, že nejen mně,
nýbrž každému, kdož navštíví náš koatel překrásný,
líbí se zvláště okna nová od Vás pro kostel náš tak
vzácuě a lacino provedená, Častá návštěva z blízkého
města svědčí o všestranné oblibě práce Vaš. Neopo
menu ani já závodu Vašeho vřele doporučiti.

Norosady (a Olomouce) dne 3. října 1901,

Srdečný pozdrav! S veškerou úctou vědy oddaný

Frunt. Zmeškal, farář.

Pan B. Škarda, Brno.

Jest nám milým potěšením Vám aděliti, žepro

vedenídodanéhooknapro naši kapliplnéhoa sasloušeného oznání a echrálení se dostalo od panstva na
čeho.

Janovice (u Rymařova) 190t,
V plné úctě

sa Alfreda braběte Harracha,
lesní a bospodářské ředitelutví.

Rudolf Rieger. Menzel.

Velectěnému panu B. Škardovi v Brně,
Obraz Panny Marie Lardské s Vašebo uměle

ckého úctavu pro malbu, leptání a broušení skla na
základě doporučení starosty na Kladně v Čechách p.

MUDr.Jar. Hrošky, jsem očekával škný, neš krásajebo mé očekávání daleko překonala. aždý, kdo

ot spatří, tvrdí, fa něco tak krásného posud neviděl,

Na faře v Obyčtově u Žďáru na Moravě I. P. 1901.
Václav Besděk, farář.

Pen B. Škarda, Brno.

Do poutní kaple v Malých Svatoňovicích, farní
obrod Úpice v Čechách, Vámi dodaná okna json
ozdubou této ovatyně, Dle úsudků snalců jsou vkuoná
s ceny mírné, takže umělecký závod Váš eměle mohu
dyporačiti.

Farní úřad v Úpici (v Čechách) 1901.
Stanislav Hlína, Jan Dvořák,

zámecký kaplan. místní duch. správce a děkan.

Vaše Blaborodí!

3 dodsným oknem do chrámu Páně v Jedorni
cích jsme velmi spokojeni.

V Bystřici nad Pernštýnem 1901,
B. Šašecí, c. k. rada semsk. soudu.

Jeho Blahorodí pan B. Škarda, Brno.

S. potěšením sděloji s Vámi, že jeem a okny
dodanými do nového chrámu Páně v Suché, plně spo
kojen. Obzvláště mne těší, že vše včas přesně dle
objednávky a přitom velmi dobře provedeno bylo.

Lvov 1901. V úctě
Theodor Talowski,

architekt c, a k. professor na vys. tech.
učení ve Lvově.

Pan B, Škarda, Brno.

Projevaji Vám za dobré a velmí krásné prove
dení okna malovaného pro chrám Páně v Jedovnicích
můj apřímný dík.

Šamperk 1901. Ada Nesvalová.
————

Velectěný pane Škardol

S radostí sdělují Vašnoati, že Vaši ctěnou firmou
pro zdejší chrám Páně zbotovené 4 barevná okna
mossiková, jak svým koloritem a složením tak i ja
sností nejen mně, nýbrž i mým farníkům se velmi
líbí a proto doporačají Vasi firmu conejvleleji.

V Piňoricích 1901, Fr. Zapletal, farář,—
Vaše Blahorodít

V4š montér aš do dnes umístil pět velkých
oken v mém kostele. Ostatní zasadí ve dvou dnech a
práci dokončí. Okna jsou opravda velmi krásná a plně
nás uspokojají.

Sesrete podrarske, (p. Kloštar) v Chorvatsku 1801.

8 úctou veškerou Antonín Gerber, farář,

Pan B. Škarda, Brno.
Dodaljste čtyři okna s obrazy av, Cyrill a Mo

thoděj, pak av. Viktor, papež, a sv. Josef, věscky
v celých postavách barokových architekturách. Okna
tato jsou dobře provedena a Jíbí se nám, vyslovaji
Vám proto za jich dedání mé uspokojení s doporučujiVás dále.

Moravičany 1901. Jan Kadláček,

místoděkan, farář, assesor majitel zásluž,kříže.-—
Velectěný panel

Ohledně sedmi oken, ješ umělecký ústav Váš
por sdejší chrám Páně zhotovil a sem dodal adáj ji
Vám a potěšením, če se všeobecně líbí. Mne
zvlášť so zamlouvá, že barevná kobercová okna V i
navržená a provedená, kostel náš pěkně zdobí, ale
jak jsem se o tom přesvědčil, nezatemňají.

V Měníně 1001. Jan Barian, farář.

Velectěný panel

Můj bývalý kaplan, objednal malebná okna od
Vaší ctěné firmy, která ukvostně provedena apraktickyzasazena byla.

Vlachovice 1001,

5 veškerou úctou Vašnosti oddaný
Jan Horáček, farář,

Velectěný pane!

Stvrsují tímto, že firma B. Škarda v Brněpro
kostel v Horním Městě (Bergstadt) dodala 2 okna
malovaná na able, která jsou ekotečnon okrasou ce
ého kostela a že mohu jmenovanou firmu jako úplně
solidní kaddému doporučiti.

Horní Město 1901.

Jan Nep. Zajíc, farář,

Velectěný pán 5. Škarda, Brno.

Obraz Matky Božské Czastochovaké došel a jsem
jím velmi spokojen, neboť jest roskošně proveden, Při
opětovné potřebě můžete na mne všdy počítati.

Borestyn (Halič), 1901.
Stanislav kníže Jablonowski.

Pan B. Škarda, Brno.

Tři od Vés uhotovená okna jsem neporušené
přijal. S provedením jsem velmi spokojen a jsem i
toho mínění, de i každému, kdo je opatří, líbiti se
budou.

Sv. Jodok a Krainburka (Krajina) 1901.

Alois Šarec; oxposite.



Příloha
Beseda.

Papež Lev XIII.
Črta šivotopisná. Ku stříbrnéma vladařekému jubilen

píše F. R. Skalický.

„Sv. Stolice vykazuje snad neoblomnější
zápasníky, neuprosoější zákonodárce, zářnější
apoštoly, — ale nebude míti duše, která by
byla posvěcenější láskou ku pravdě, ducha,
jenž by byl více proniknat láskou k Bobu a
k náboženství a jenž by byl více očištěn láskou
k lidem. A poněvadž Lev XIII. vším tím jest,
zůstane v mých očích jasností, pravdou a lás
kou“ Tato slova napsal proslulý francouzský
publicista Blovitz do knihy, kterou před krát
kým časem vydal francouzský spisovatel Boyer
d'Ageu, a která obsahuje úsudky vynikajících
vrstevníků o nynějším papeži. Státníci, bisku
pové, učenci, básníci a žurnalisté různých ná
rodů a různých vyznání náboženských, pravo
věrní katolíci, protestanté, mužové beze vší
víry, obhájcové světské moci papežskéi její
odpůrcové, všichni za judno jsou v úsudku,
že Lev XIII. jest velikým státníkem a diplo
matem, znamenitým učencem, mistraým bás
níkem a proslalým sociologem.

Dne 7. února 1878 večer, tedy před 24

lety zesnul v Pána po dlouhém panování pepež Pius IX. Ráno po emrti jeho ve velké
síni konsistoriální sestoupilo se kollegium kar
dinálů, aby uradili se o krocích, které sv.
kollegium nyní podoiknouti má. V čele av.
kollegis stál již od minulého roku kamerlengo
(nejvyšší komoří) zesnulého sv. Otce Pia IX,
kardinal hrabě Jáchym Pecci. Dle konstituce
papeže Řehoře X., na sněmu Lyooském (124*)
vydané, mají v Římě přítomní kardinálové če

. kati 10 dní na ostatní členy svat. kollegia a
pak vstoupiti v konklave. Sv. kollegiam usne
slo se nejprv důstojným způsobem pobřbiti
tělesnou schránku zvěčaělého papeže Pia IX.
a pak dne 18. února otevříti konklave, k če
mož kardinál Pecci mocí svého úřada jal se
činiti přípravy. Doe 18. února o 5. bod. odpo
ledne vstoupili kardinálové do konklave a dne
19. února z rána počaly přípravy k akta vo
lebnímu sluvnou mší sv. a modlitbami. Po celé
odpoledne čekaly veliké davy Jidu ún náměstí
sv. Petra, aby spatřily tak zvanou „sfamatu.“
Jakmile volba je skončena a dvoatřetinové
většiny se nedocílí, spálí se hlasovací lístky
v kamnech, ve volební kapli Sixtioské stojících,
zároveň 8 navlhlým senem, takže: temný kouř
z komína vycházející oznámí bezvýslednost
volby. Měla-li volba výsledek, spálí se listky
bez příměska sena a nad střechou Sixtiny bě
lavý kouř ohlašuje úspěšnou volbu.

Skrutininm počaté o 11. hod. bylo bezvý
sledné, ježto jeden z kardinálů odevzdal lístek
otevřený. Při volbě první obdržel Pecci 19
hlasů. V týž den odpoledne o 3. hod. při druhé
volbě obdržel Pecci již 26 hl. Druhý den dne
20. února obdržel Pecci 44 bl. tudíž nadby
tečně 1, hlasů. Jakmile byl oznámen výsledek
volby, obklopili kardinálové nového papeže
s jásavým „Vivat“ a nejstarší z kardinálů di
Pietro přistoupil k zvolenému a tázal se ho,
zdali volbu přijímá. Chvějiícím 8e hlasem od
větil Pecci: „Ježto Bůh chce, abych byl pape
žem, neodporaji“ Na otázku „Jaké jméno
přijímá ?“ odvětil Pecci: „Jméno Lva XIIL
z úcty a obdivu ku Lvu XII“ Kardinál Boromeo
spálil blasovací lístky u bílý kouř, vycházející
z komína nad Sixtinou, oznamoval lidu šťastný
konec volby. — U večer téhož dne oznámil
Lev XIII. panovníkům své zvolení a státní
sekretář učinil sdělení sboru diplomatickému
a zástupcům sv. Stolice v cizině.

A kdo byl ten kardinal Jáchym Pecci,
jenž přes svůj pokročilý věk byl zvolen
za hlava křesťanstva? — Kardinal J. Pecci
byl dobře znám sv. kollegiu jako muž peoby
čejného bystrého ducha a vysokého vzdělání,
vědyt již za života sv. Otce Pia IX. označo
ván byl za nástupce stolce Petrova. — Pro
zřetelnost Boží popřála vynikajícímu tomuto
duchu tolik let vlády, kolik se dostalo v ce
lých dějinách církve pouze jeho předchůdci
Piu IX. Vzácná milost od Pána!

Jachym hrabé Peoci narodil se dne 2.
března r. 1810. ve městysi Carpinetojih. záp.
od věčného města. Nabyv řádného vzdělání
v koleji jesuitské, přijat byl do akademie
šlechticů, která byla vzdělavatelnou pro vyšší
dachovní a světské úřady. Po odbytých stu
diích právnických jmenován byl mladý hrabě
Pecci r. 1837. radou soadního dvoru papež
skóhoi domácím prelátem J. Sv. pap. Rehoře
XVI. v odměna za horlivé slažby v době cho
lerové nákazy nemocným prokázané, Ke konci
téhož roku vysvěcen byl na kněžství. Mladéma
právníkovi bylo brzo popřáno oavědčiti rárnost
a obezřetnost ducha v úřadě pap. místodržitele

nejprv v knížectví Beneventa, později v pro
vincii Umbrii, v jejímž hlavním městě Perugii
vysvěcen byl Pecci za biskupa dne 19. února
1843.

Výtečné schopnosti biskupa Peccibo při
měly av. Otce ŘehořeXVI., že svěřil Peocima
důležité místo papežského nuntia v Belgii u
dvora krále Leopolda I. Nuntius Pecci v brzce
vpraviv se do poměrů, získal si důvěry pa
novníkovy,a mnoho svým prozíravým a umír
něným taktem prospěl belgickým katolíkům.
Za tři leta r. 1846. odvolán byl Pecci ode
dvora belgického, aby byl ustanoven arcibi
skupem osiřelé diecése v Perogii. Od tohoto
roka spravoval požehnaným způsobem arcb.
Pecci svou diecési nepřetržitě až do r. 1878.,
t. j aš do svého zvolení zu papeže.

Nově zvolený ev. Otec měl velmi ne
snadný úkol říditi lodičku Petrovu v době,
kdy téměř ve všech zemích byl církvi opově
zen buď zjevný buď tajný, t. zv. kultarní boj.
Sv. Otec však na základě své bohaté zkušeno
sti mírnil tu a tam 8e vyskytující neshody,
on přišel vládám důmyslně a státnicky vstříc,
přijal nabízené vyrovnání a dokázal, kam
až sahají meze povolnosti bez poškození práv
církve. Tento státnický věhlas Lva XIII.
osvědčil ae skvěle ve sporu vlády pruské 8
Španělské o Karolinské ostrovy r. 1885. Sv.
Otec rozřešil spornou otázku tak ku spokoje
nosti obou stran, že sám kníže Bismark, jenž
brdě kdysi prohlásil, „že nepůjde do Kanossy“,
odvolal květnové zákony v Německu, jimiž po
mnoha let proti církvi bojoval. Ve svěží pa
měti jest nám též encyklika z r. 1892, která
překvapila Europu, ježto v ní dopornčuje sv.
Otec francouzským katolíkům oddanost ku
stávající vládě. Emilie (Castelar praví, že
v celé historii jest málo dokumentů politických,

ET by se mohly vyrovnati tomuto lista LvaI
Státnického svého důmyslu používá sv.

Otec ku prospěchu víry katolické a ku svo
bodě lidu křesťanského, neboť není ani jedi
ného státu v Europě, ba ani jediného dílu
světa, kde by Lev XIII. nepečoval o šíření
víry Kristovy a o povznesení ducha nábožen
ského. Po příkladě svých předchůdců Lev
XIII. stará se horlivě o to, aby dle slov Kri
stových byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
A jestliže sv. Otec všecky národy oblažaje
svou láskou, tu nám Slovanům jest to obzvláště
milé, že právě ku kmenu elovanskému obrátil
Lev XIII. svou pozornost, chovaje pevnou na
ději, že veliký kmen slovanský, rozkolem řec
kým od církve odtržený, zase jednou ku sv.
Stolici se navrátí. R. 1880 rozšířil Lev XIII.
úctu věrověstů vlovanských sv. Cyrilla a Me
thoděje po veškerém světě katolickém a když
roku následujícího poutníci slovanští, vedení
jsouce velikým Slovanem bisk. Strosmayerem

a proboštem vyšehradským Štulcem, sv. Otciděkovali za toto vyznamenání, tu byli přijati
okázalým způsobem ve slavné audienci, trva
jící přes 4 hodiny. Na adressn, předčítanou
biskupem Stroamayerem, odpověděl sv. Otec:
„Kóž poznají Vaši bratří, že národy kmene
slovanského, ušlechtilé i veliké, objímáme
otcovskou láskou všecky, a že nežádáme ničeho
více, leč aby k církvi katolické 8 největší
horlivostí a eoblomnou vírou nuly. Dle
zvláštního úradku Božího kmen slovanský zdá
se býti uchystán k úkolům zvláštním.“

A nejpokročilejší větví kmene slovanského,
národu totiž českému, projevil sv. Otec lásku
svou tím, že obnovil v Římě českou bohoslo
veckou kolej, založenou již Karlem IV., Otcem
vlasti, aby synové českého národa v samém
středisku katolického světa vzdělali se ve vě
dách filosofických i theologických a tak pev
nější svazek -mezi sv. Stolici a lidem českým
udržovali.

Jestliže papež Lev XIII. jest velikým
apoštolem a ueunavným šiřitelem víry Kris
tovy, nepřestal proto býti horlivým mecená
Šem a přehorlivým pěstitelem věd i umění.
Připomenu jenom, že otevřel archiv vatikán
ský učencům všech národů i všech vyznání
ku historickému bádání a že založil ve Vati
káně velikolepou hvězdárna, jíž svěřeno bylo
světovým kongressem bvězdářů podávání zpráv
o italském nebi. Že Lev XIII. jest též mistr
ným básníkem italským, známo i námz če
ského překladu jeho básní.

A tento veliký dach, jenž po celý život
svůj šíří v lidstva lásku k Bohu a k člově
čenstvu, postavil se v podvečer svého života
do předal řady bojovníků, kteří hájí tisícileté
výsledky křesťanské kultury před ničivým de
chem socialismu. Jakkoliv zhoubný příbojso
cialistického bnutí již přes půl století pode
mílá v širších rozměrech základy společenského
řádu, ta přece teprv Lev XIII. svým okružním
listem „O otázce dělnické“ povzbadil všecky

zúčastněné činitele ku společné akci na obranu
křestťan-ké kultury a určil společný program
křesťanským sociologům celého světa. Každý
přítel osvěty a lidskosti uvital to s povděkem,
že tak vynikající osobnost ujímá Be malého
muže před velkokapitálem a před nesvědomi
tými svůdci. — Jediným tímto listem pojistil
si Lev XIII v dějinách světových nehynoucí
paměť velikého lidumila.

Vynikající státník, horlivý pěstitel vědy,
mistrný básník a proslulý sociolog jest též
neunavným zápasníkem za myšlénku katolickou
a bdělým strážcem sv. náboženství. Hle, jak
v ušlechtilý soulad v jediném duchu pojí se
soulad s vědou!

Hvězda také velikosti, jakou jest papež
Lev XIII, nezahyne smrti, nýbrž bohdá pože
hnaným způsobem zářiti bude iv budoucnosti
potomstvul

Končíme výrokem zuámého španělského
státníka Canovas del Castillo: „Kdyby některý
dobrý katolík chtěl si představiti papeže, jenž
by vyhovoval všem jeho přáním a jenž bybyl
s to plniti povinnosti, které mu ukládá neje
obtížnější doba, nenalezl by tento katolík
lepšího kandidáta, než toho, jejž Prozřetelnost
Boží ve vznešené osobě Lva XIII. dala za
nynější hlavu církve “

A že i jinověrci pocity opravdové úcty
chovají ku hlavě křesťanstva, gvěděl článok
„Nord. Alg. Ztg.“ ku 20. února 1902 napsaný:

„Chápeme pocity úcty našich katolických spoluobčanů při počátku řídkého jubilejního roku.
Vláda papeže Lva XIII. má nárok na skvělé
místo v dějinách církve. Jak už ode dávna žádný
předchůdce, zosobňoval on v dějinách myšlénku
papežství. Císař chová také osobně ku ctihod
nému církevnímu knížeti upřímné sympatie,
jež sahají nad míru zdvořilosti, obyčejné mozi
panovníky. Mezi blahopřejnými poselstvími ne
bade poselstvo císařovo scházeti.“

Kéž Bůh vznešeného jubilára dlouhá leta
zachová!

Alkohol a jeho účinky.

Sotva stačí pivovary pivo vařit, do ko
řalen nestačí se ani voda nosit. Dni jsou
dlouhé k práci, noci pak k pití a tanci
krátké. A ten lid šlape a ničí své zdraví,
svůj blahobyt — ta chasa, ty dívčice chodí
jak z hrobu povstalé a nikdo se jich neujme,
nikdo nezvolá: Stůjte na této cestě smrti,
hledejte cestu života a po té kráčejte jako
vítězové ku bráně slávy!

Jak neradi by mnozí byli a těch přísných
klášterníků na horách a pustinách, kde masa
málo kdy dostanou a vína, piva neb kořalek
vůbec nikdy, leda někdy jablečného moštu —
a přece žijí tito mnohem spokojeněji a déle,
než oni mlsní požitkáři, které apíše smrt najde
u plného stolu.

Každý rád užívá: bohatý i chudý, starý
i mladý.

Přísné kláštery kvetly ctností, ale byly
bourány — je jich málo. Za to se rozmnožily
nectnosti, zločiny a požitkářství. V bohatém
požitku stravy a nápoje jest teď blaženost tak
mnohých.

Nyní se žije takřka bujněji v řemeslní
kově chalapě, než před 50 lety u úředníka
a měšťana, bujněji u továrního dělníka, než
před jedním věkem lidstva u továrníka ga
mého. Nikde však nesmí, jak nyní zavedeno,
alkohol chybět. Oheň těch tučných jídel se
musí hasit.

Malý učeník, který někdy nějakou tu ci
garetu zničí, leckdys iupije, když nese p. mis
trovi něco pro zavlažení. Těší se, čeho uje,
už jako samostatný tovaryš bude si emět dáti
několik sklenic v hospodě. Ten student, dokud
mu jsou zavřeny brány toho ráje, potají
hledí se dostati k plnému džbánku. A tak kde
kdo © tonží po | lihovinách. Dělnictvu na
venkově obyčejně labodí kořalka, majetnější
lejou do sebe obyčejné pivo a páni musí
míti plzeňské, víno a různé koňaky. Požívání
lihovin stává se zvykem a je příčinou té nej
větší daně, na niž nikdo nenaříká. Aby daň
tato vzrůstala, povolují se nové a nové výčepy,
obrovské pivovary se množí a lihovary musejí
prý zpracovat velkou úrodu bramborů. Z čeho
by byl sedlák živ, namítne se! Taneční zábavy,
různé koncerty, divadla atd. často podporují
nestřídmé pití líhovin. Při zemědělství, stav
bách a jiných pracích dělníci pomalu ani ne
budou chtit bez líhovin pracovat.

Lid namnoze vidí v líhovinách jen osvě
žající, sflicl nápoj a požívá jich pak často
v tomto domnění bezměrně. Ve akutečnosti
však působí požívání lihovin oslábnatí, nepo
koj, ueštěstí, věk kratší a jako následek
hříšného stavu tak často i zavržení věčné.
Ale na to bledí málo kdo.



Ti oejnižší bledají při tom příklady
obyčejně u kněží; ano i tak zvané lepší třídy
spíš to odpustí učiteli, úředníku i měšťanu.
— Dnes hledají kněze skoro všechny třídy!
Navštěvoje-li kněz hostioce, omlouvají tím
mnozí sebe.

Kdo pak by myslil, že pití líhovin
škodí, když se tak při 16 sklínce pěkně sedí
a povídá! Lid má však býti poučen. A od
koho nejspíše? Nejdříve od vlády, která ale
pro zisk nevidí škodu. Snad od svých poslanců
a odvzdělanců vůbec, kteří mezi lidem působí?
—Ti pro množství jiných starostí zapomínají
často na své bližní. A proto Be utíká lid ke
knězi, který z lidu obyčejně vychází a k němu
se vrací.

V rukou kněze a učitele je budoucnost
národa. Jaký kněz a učitel, takový národ.
Proto v zapírání sebe, v odříkání se mnohé
té skleničky u kněze a učitele jeví se mocná
vzproha k povznesení národa. Přemáhání
ovšem těžká věc. Ale pomyšlení na ony zlot
řilé a blbé děti, jež vychovává alkohol, při
notiti musí k nápravě každého.

častníci polární výpravy ©Nansenovy
u Johannsenovy úplně se zdrželi alkoholu,
ale přáli si masa. Á co dokázali?

To vítězství nad sebou samým, bych ne
požíval jedu a nezabazoval krvavě vydělený
groš do hrdla krvavého draka, který na konci
by pozřel i mne, bude mě sílit. Sv. Otec
napomíná (: zvlášť v listě k biskopu od Sv.
Paula v Minnesota :) všechny kněze, abyhle
děli ten mor pijácký zadržet od ovčince
Kristova. Jako Samaritán tomu u Jericha zra
něnému lazaru, tak máme pomáhati i my národa
svému, aby zraněn alkoholem nezahynal, ale
pomocínašíse vzkřísilamyenímseradovali.

Záložní úvěrní ústav v Hradei Králové.
V neděli, dne 23. t. m. sdělena bylu ve valné

hromadě akcionářů bilance a úlet ze ztráty a ziska,
obsahojící následující položky:

Aktiva: hotovost pokladniční . K 13889249
aněnkyv zásobě..... <++++ 779456-47
cennépapÍry.<- ++ ++-+++*+* „ 98781)
devisy,valatya mipce.......+« 8711-10
půjčkyna zástavy <.. -+++ ++- 1871272
dlažníci (vklady a ta- i cizovemských bank, poštovní

spořitelny, pohledávky kryté bypothokou, zbožím,
cenoýmipapíryatd.) ......-« K 315537999

nemovitosti... ++- +++++* „ 23712411
skladiště...... -4400 „ | 5886606
movitosti. <.. -+++ +444% 4a . 4117—

K 461131804
Paassiva:účet akciový... ... K 1000000:—

záložnífondakcionářů.......- » —
speciálnízáložnífond. .. ++ +« „ 8078887
pojtstnýfond <. <.. +. +++ BBB4O—
vklady: *) volné . . K45027452

Y* b.) vázané . „ 881437— „ 188171152
dopisovatelé...... +++ +++. „ 174044628
nevybranédividendy......++. . 392—
převod zisku z r. 1900 K 382508
zisk za r. 1901... .. „ 9566629 „| 9949037

— K461131804
Náklady: výlohy správní, c. k. daně a při

rášky -0.00 ne K 6832601
zisk: a) sůstatek zr. 1900 K 382508

b) za r. 1901... „ 9566520, | 99490-37
K 16281638

Výtěšky: převodziska zr. 1900 K 982508
výnos obchodů bankovních a směnárny „ © 3662094
úroky <... 40000 +++ n 10947691
výnosrealit ....... +++. „ 9618-66
výnosskladiště . ..... <.. . 9274-79

K 10281688
Čistý niskv obnom ...... K- 9949037

rozdělen byl následovně;
jako 5%, dividendy z akciového kapi

tálaK 1,000000—........ „ 50000—
zezbytků... <.. +444 K 4940057
srazíse přenosz r. 1900......., 392608

K. 4000070
načež se přidělí dle stanov:
6%, záložbímu fondu sboru

úvěrního....... K 2283%
pevsijníma fondu úřad
nictra jako základ ... „ 20000—
správní radě jako 10,

tantiema....... „ 466650
odměna výboru dozorčíma22 „ 1500—, | 2834975

zbode..:. K 1191054
k tomupřenosz r. 190. :..... . 3625:08

K. 2114062
z nichžsplatí se jaku 29/, dividendadalší, © 20000 —

načež zůstatek . ..... K 1140.62
se přenese na r. 1902,

Veškeré návrhy správaí rady byly schváleny
je"nob'asně. — Do správní rady byli znova zvoleni
na dobu tří roků odstupojící pánové: Antonin Sluka,
majitel domu, Vilém Waldek, majitel realit, předveda
správní rady Předměřického cukrovaru, atd.

Dividenda 7/, — K 28. — vyplácí se od 24.
t. m. počínajíc, —

Uměleckému ústavu pro malbu na skle,

B. Skarda, Brno,
dostalo se za práce v roce 1901 dodané,

následujících doporučení:

Vaše Blahorodí |

Podepsaný farní úřad v Lipténově u Osoblaby
v Rak. Slezska, koná milou povinnost Vašema Bla
borodí za Vaš: svědomitou solidní, jakož i ve m mo
derním požadavkům odpovídající práci provedením
všech 39 malovaných oken, která jste pro náš velký
gotbický chrám Páně v Liptánově dodal a zasadil,
naše nejvyšší uspokojení a nejvřelejší dík vysloviti.

Různost vzorků, avšak též úplný soulad barev,
čistý sloh v kresbě, nenechají šádného návětěvníka
chrámu Páné bez dojmu. Co ceny se týká, dovolaje si
tét podepsaný firma B. Škarda v Brně všem farním
úřadům doporučiti, jako nejvýše solidní a reolní, při
tom nalézající se ne výši moderního nmění ve svém
oboru, a může tudíš v každé přílešitvati nejlépe
firmu tu doporučiti.
Farní úřad v Liptánově (okres Osoblaha), Sleseko 1901.

Antonín Kirchenpetr, farář.

Panu B. Škardovi, majiteli aměleckého sávodu v Brně.
Jelikož stavba kostela kláštera Porta Coeli u

Tišnova dokončena jest, vyslovujeme Vám s potěšením
naše plné usnání za dodaná a krásně provedená okna
mosaikové, zvláště u hlavního oltáře « malbou před
alarující Nanebevzetí Panny Marie, které jako oltářní
obraz sloaží. Provedení jest velmi vkusné a ladné,
: ročešmůžemeVáš žávodvšudeconejlépedoporučiti.

V klášteře Porta Coeli 1901.

F. Beneš, inspektor panství.

Velectěný pán B. Škarda v Brmě.

Dodaná pro sdejší chrám Páně 4 okna a sice:
„9v. Jan Nepomucký“ „Sv. Františka Římské“, „Po

p Pána Ješíša“, „Poprel Panny Marie“, za něž jsemašnosti povinný obnos ibned zaslal, velmi se líbí a
musíme říci, de chrám udejší, zejména hlavní oltář
tím velmi zveleben.

Figurální jako i architektonické provedení, jako
i kolorit jest tak precisní, že považujeme sa milou
povinnost vsdáti Vám vřelý dík sa pečlivé umělecké
provedení, jako i vyslovujeme Vám plné usnání a
spokojenost. — Ústav Váš pak co nejvřeleji rádi do
poručíme.

V Dašicích 1901.

Jan Žídek, obchodník. Ludvík Hora, farář.

Velectěný pane Škardo!
Jelikož práce © našimi okny jsou dokonány,

sdělují, de od Vás zhotovená 3 malovaná okna s po
praními obrasy svatých, která právě ve farním kostele
Třeštekém zasazena byla, doplňují šadoucí ozdobu
našeho gothického presbytáře překrásně, neboť jak
obrazy svatých tak ;kobercové pozadí jejich, jsou
vkusně, solidně a umělecky provedeny, mile oku le
hodí a mysl vzhůru povenášejí. Přijměte proto, ctěný
pane, sa to mé srdačné díky a plné usnéní. Mobu
Vám a radostí eděliti, še i zdejší pan patren říšský
svobodný pan L ze Sterbachu o díle tomto velmi po
chvalně se vyjádřil.

V Třešti 1901.

Váš v dokonalé úctě oddaný

Jan Mrázek, kone. rada a farář.

Velectěný panel
S radostí Vám oznamuji, že se všemi okny jsme

úplně spokojeni. Přejí z té duše aby Váš závod pod
ochranou Boší zkvétal.

Krásonice 1901.

S upřímným pozdravem trvá v úctě oddaný
Hogo Černý, farář.

Velectěnýpane Škardo!
Se zaslanými okny jsme všickní spokojeni, neb

ee pěkně vyjímají a dodávají kostelíčku milého lesku.
Proto za pěknou umělou práci není třeba litovati
peněz.

Řestoky u Chrasti v Čechách 1901.
V úctě veškeré Fr. Šmabel, starosta.

Velectěný pan: mistře |

Okna jsou zasazena © uetoliko že se mně ná
ramně líbí, nýbrě mne i nad míru a nad očekávání

překvapila. Provedení jest miatrné a umělecké. Souladrev dobře sestaven, barvivo velmi příjemué a la
hodné. Výras tváří jednotlivých gar velmi půvabný
a významný; dodávajít okna nová kostelu našemu
překrásně ve slohu vymalovanému, okrasy a ozdoby
veliké. K tomu cena není přehnána, nýbrž poměrné
k výrobě umělecké. Není nám tudíš třeba bledati
umění za hranicemi, kdež je dvakráte tak draho pla
titi musíme, když máme vpravdě umělecký závod
v domovině. Veškerá Čest a chvála bodiš Vám, vole
etěný pane, neboť kn konci podotýkám, še nejen mně,
nýbrž každému, kdož navštíví náš kostel překrásný,
Jíbí se zvláště okma nová od Vás pro kostel náš tak
vzácně a lacino provedená. Častá návštěva s blízkého
města svědčí o všestranné oblibě práce Vaší. Neopo
menu ani já závodu Vašeho vřele doporučiti.

Novosady (a Olomouce) dne 3. října 1901.

Srdečný pozdrav! B veškorou úotou vědy oddaný
Frunt. Zmeškal, farář.

Paa B. Škarda, Brno.

Jest nám milým potěšením Vám aděliti, de pro

vedení dodaného okna Ů
šeného uznání ssebrálení opi plnéhoasaslou

naši:

enál ení se dostalo od panstva na.
Janovice (u Rymařova) 1901.

V plné úctě

za Alfreda braběte Harracha,
lesní a hos ké

RudolfBisger. podářeP

Gelocténáma panu B. Škardoví v Brně,ras Panny Marie Lordské s V 
ekého úotavu pro malbu, leptání a Doe ak
sákladě doporačení starosty na Kladně v Čechách p
MUDr. Jar. Hrašky, jsem očekával něko neš krása
Jeho mé očekávání daleko přokonale, aždý, kdo

ken spatří, tvrdí, de něco tak krásnéhoposad De

Na faře v Obyčtově u Žďára na Moravě |, P. 1901.
Václav Beaděk, farář.

Pen B. Škarda, Brno.
Do poutní kaplev Malých Srato:

obvod ÚpicevČeká Váni dodaní Vkns jean
osdobou této svatyně. Dle úsodků snalců jsou vkusná
s ceny mírné, takče
doporačiti. umělecký závod Váš aměle mohu

Farní úřad v Úpici (v Čechách) 1901.
Stanislav Hlína, Jan Dvořák

zámecký kaplan. místní duch. správce a děkan.

Vaše Blaborodí!

8 dodaným oknem do ohrá .
eích jeme velmi apokojeni. váráma Páně v Jodoral

V Bystřici nad Peroštýnem 1901,
B. Šašecí, c. k. rada semek. sondu.

Jeho Blahorodí pan B. Škarda, Brno.
S potěšením sdělují s Vámi, že j

dodanými do nového chrámu Páně v Suché,plaš pe.
kojen. Obavláště mne těší, že vše včas přesně dle
objednávky a při tom velmi dobře provedeno bylo.

Lvov 1901, V úctě

bitekt Fheodor Talowski,architekt c. a k.professor na vys. .
učení ve Lvově. 7. book

Pan B. Škarda, Brno.

Projevaji Vám sa dobré a velmi krásné pro
dení okne malovaného pro chrám P micici
můj opřímoy dě pro chrám Páněv Jedovnicích

Šumperk 1901.

s ada pane)Škardo!„radostí sděloji Vašnosti, še Vaši ctě
pro zdejší chrám Páně shotovená 4 barevná obou
mosaikové, jak svým koloritem a složením tek i je
postí nejen mně, nýbrš i mým farníkům ee velmi
fbí a proto doporučají Vaši firma conejvřeleji.

V Piňovicích 1901, Fr. Zapletal, farář.

Ada Nesvalová,

Vaše Blahorodí!

Váš montér až do dnes umístil t

paren“ jp ostele, Ostatní zasadíve dh doeheokončí. j i
Bás ospokojají na jeou opravdu velmi krásná a plně

Seurete Ppodravako, (p. Kloštar) v Chorvatsku 1901.
8 úctou veškerou Antonín Gerber, farář.

Pan:B. Škarda, Brno.

Dodal jste čtyři okna « obrazy ev. Cyril] a Me
thoděj, pak sv. Viktor, papež, a sv. Josef
v celých postavách barokovýcharchitekturách Vona
tato jsou dobře provedena a líbí oo nám, vyslovuji

vám daobo za jich dedání mé uspokojení a doporačuji

Moravičany 1901. Jan Kadláček,
místoděkan, farář, assesor majitel záslaš. kříže.

Velectěný panel
Ohledně sedmi oken, jež uměleck

por zdejší chrám Páněahotovi] s sem dal vdňlajúm a potěšením, že se všeobecně Jíbí. Mne
uvlášť se zamlouvá, že barerná kobercovrá okna V i
navržená a provedená, kostel náš pěkně zdobí, ale
jak jsem se o tom přesvědčil, nesatemňují. '

V Měníně 190t. Jan Borian, farář,

Velectěný panel

Můj býralý kaplan, objednal malebná ok

Vaší ctěné firmy, která skrostně provedena a praktickysesazena byla.
Vlachovice 1901.

S veškerou úctou Yašnosti oddaný
Jan Horáček, farář.

Velectšný pane!

Stvraoji tímto, do firma B. Škarda v Brně pro
kostel v Horním Městě (Bergatadt) dodala £ okna
melovaná na able, která jsou skutečnou okrason 60
lébo kostela a fe mohu jmenovanou firmu jako úplně
solidníSkaddéma doporučiti.

Horní Město 1901.

— jso Nep. Zajíc, farář.
Velecténý pán B. Škarda, Brno.

Obraz Matky Božské Cznstochovaké došel a jsem
jím velmi spokojen, neboť jest romkošně proveden. Při
opštovné“potřebě můžete ns mne vědy počítati.

Bureztyn (Halič), 1901.
Stanislav kníže Jablonowski.

Pan B. Škarda, Brno.

Tři od Vás shotovená okna jsem neporašená
přijel. S provedením jsem velmi spokojen s jsemi
toho mínění, že i kašdému, kdo je spatří, Ifbiti se
budou.

Sv. Jodok u Krainburku (Krajina) 1901.
Alois Šares, oxposite,
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Nový bůh.

Kde je starý Vodrážška z Blatnic? Již
dávno hrob jeho kryje drn, ale právě v tyto
dny jsem si na něj vzpomněl. Byl to zvláštní
člověk. Všelicos ve světě viděl, mooho četl a
při tom byl smýšlením katolík až do hloubky
srdce svého. Jedna věc ma někdy u těch jistých
větších čkodila. Rád totiž dělal ostré vtipy
o těch, kteří se báli starého Pána Boha a proto
do Jeho kostela buď nikdy nechodili, anebo jen
málo kdy, a když přišli, nejraději se postavili
pod krachtu do kouta anebo za varhany, aby
nebyli a Něho příliš blízko. A když mn někdo
za takovéto vtipy nějak navlídně odpověděl,
odbyl ho vtípem na novo, tak že umikl. A ba
bička — to jest jeho žena — říkávala: S naším
dědečkem ať si žádný nezačíná. — Již pak
z toho, co jsem o něm pověděl, jest patrno,
že mezi bohy dělal rozdíl. Mluvil o starém
Bohu, a proto snad myslil také na nějakého
nového boha. Ba nejen že mvslil, on o něm
také mlavil. Novým bohem nazval ku konci
šedesátých let devatenáctého století — řepu,
řepu cukrovkn. Rozumoval asi následovně:
Starému Pánu Boha se již pomalu nikdo nebude
chtit klaněti, ale před řepou, když ji protahují,
klečí lidé na poli naslancii v déšti mnohohodin
denně a milnjí ji z celého srdce svého, ze vší
mysli své aze vší síly své. Tlačenice v kostele
přestává, za to však bývá tlačenice v hospodě.
Processí o křížových dnech konávají již jen
skoro děti a babičky, ale za to jezdí se v neděli
do města na víno a snídaní, ba prýi k cukráři.
Evaojelium poslouchají právě jen ti ctitelé
starého Boha a kteří mají toho nového, mají
za evanjeliom Národní Listy. Neděle toho sta
rého Boha přestala. Jakmile přijde čas řepy,
nerozeznává ee mnohde den Páně od všedního
dne. Robotění na poli, jezdění se řepou k cu
krovarům a se řízky domů stalo se bohoslužbou
toho nového boha. Nastaly též „lepší výdělky“
pro ten drobný lid, a nežijí tudíž vesele jen
ti, jenž mají řepu na polích, ale i kteří ji
pomáhají strouhat v továrnách. Staré hospody
už nepostačají, proto zřizuje se množství no
vých. Na krachtu do kostela toho starého Pána

Boba nechodí již hrát nebo zpívat skoro nikdo;
pan učitel aby hrál „Bože před tvou veleb
ností“ skoro celý rok. Za to ve chrámě nového
boha muzika bývá skoro každou neděli.

: Takové tedy bodavé vtipy dělal dědeček
Vodrážkův. A když v sedmdesátých letech.
začali s Husem, udělal vtip nový a pravil
Jaký bůh, takový svatý. Za to se měl zle,
velice zle. A že se tehdy začali ve vsích obje
vovati noví podučitelové podle těch nových
zákonů, řekl mu jeden takový asi dvacetiletý,
že je kněžskou slepotou zachvácen a že
hositství nerozamí. Načež Vodrážka odvětil:
„Možná, možná! Kde pak já bych mohl tomu
rozumět, čemu rozumí pan podučitel! A že to
tak beru bez stadií, proto povídám, že to celé
husitství těch, kdož mají toho nového boha,

ji jen „furie“— bujnost. No ale nechmedky. Tolikje jisto, že starý ten Bůh živ
jest ještě a jak tos tím novým dopadne, toho
se nedočkám já, ale ti mladí“

Takový byl tedy ten starý Vodrážka.
A právě v tyto dny jsem si na něj vzpomněl,

když jsem četl, že to s tím novým bohem
nikam nepůjde, že to 8 ním dopadá velice
smutně.Za nový cent řepy skoro dvakráte tak
těžký, jako ten starý, nebude se prý moci
dávati více než nanejvýš 40—60krejcarů. Aza
tu cenu nebude moci nikdo řepu pěstovati.
Hrozné daně, větší věude platy, návyky z lep
šich dob, obilní ceny nízké, dluhů všade dost.
Ve švédských vojnách utíkali lidé ze statků,
a dnes bez vojny podobné hrozí časy! A otcové
naši, když se jim zle vedlo, čerpali aspoň
útěchu z toho starého Boha zpívajíce: „Starý
Bůh ten živ jest ještě, prosícím jenž pomáhá“.
Ale za dob našich! Nový bůh jako modla
skácen a na zem povalen, roztříštěn, a starý
se srdcí lidí vypazep. Na bohoslužbu toho
nového boha, která se hlavně konala a koná

V Hradci Králové, dne 28. února 1902.

zábavou, hrou, pitkou, tancem, požitkem, není
a nebude peněz a té staré v kostelích často
až smutně prázdných lid odvykl. Vládě se vy
týká, že ona zaviňuje ty nízké ceny cukru,
povolajíc Anglii v celních otázkách, Já však
v těchto věcech souhlasím 8e starým Vodrážkou.
Hlavní příčinou tohoto hvspodářekého neštěstí
našeho jest ten nový bůh, kterého si státy
evropské postavily za modlu na místo starého
Boha. Nemyslím tu ovšem jen na řepu, ale
pravím: Na místo Boha osobního, zákony nám
skrze Krista dávajícího, na místo Bohu, jenž
dobré odměňuje a zlé trestá, postavena jest
modla— příroda —hmota. Neboť liberalismus,
který si státy vzaly za základ nového prý
života, jest bezbožecký ctitel hmoty čili přírody.
Ale právě tato modla to jest, která nevidí a
neslyší. Ta nevidí bezoráví ani násilí, ta ne
slyší nářek utlačovaných, ta netrestá zločinů,
této modly nebojí se její ctitel, leda jen v tom
smyslu, že ona pohlcuje k. p. vodou, ohněm
atd. dobrého i zlého. A podle tohoto nového
boha ntvořily se tudíž veřejné poměry a způsob
života. Kde tento nový bůh jest na místo sta
rého Boha, tam se velký ani malý „ničeho
nebojí“, ba nanejvýš smrti a proto na místo
svědomitosti a bázně Boží musí nastoupiti
bodák vojáka, četníka a policajta. A to pak
má za následek, že státy-ctitelé toho nového
boha potřebují mnoho peněz na vojsko a úřed
níky. Nový bůh jest vyssávač ubohých občanů,
obzvláště těch, kteří mají chléb svůj dobývati
z polí. Nový bůh však že nevidí a neslyší,
působí, že v diplomacii —to jest v řízení států
oproti jiným státům — nic jiného neplatí než
prospěch. Ať podle zákonů toho starého Boha
soused je ošizen, oklamán, chytrácky vysmán,
ba ať z toho jei vojna, hromadné zabíjení lidt
a loupežení, to ten nový bůh nevidí, a to jest
také příčinou; že i v té cakerní otázce Anglio
na nás vychytrala a Německo nás opustilo.
Nový bůh dělá totiž « lidí Jidáše, kteří za
peníze — za prospěchy —zradí i nejlepšího
přítele.

A proto ať se nebubuje jen a jen na vládyl
Professoři, učenci, spisovatelé mají vinu nej
přednější, že státy jsou ctiteli toho nového
boha. A po nich přijdou poslanci, kteří dělají
zákony proti Boha živému, který vidí u trestá
zločiny nejen ty sprosté, ale také ty těch vy
ssávačů, diplomatů a správců států. Ale po
slanci sami ae nevolí- Ať tedy zpytují své svě
domí — voliči. Jak mnohý volič hubuje nyní
na vládu a sjakou obavou mnohý rolník hledí
nyní budoucnosti vstříc, ale když má volit, tu
drží e těmi, kteří zavedli a zavádějí toho no
vého boha. Při volbách je heslem: Jen ne
s klerikály — to jest jen ne dla křesťanství!
Při volbách jen ne s tím starým Bohem, pří
volbách jen dle liberalismu, toho ctitele hmoty,
ale když to dochází na tyhle konce, tu to strká
jeden na druhého. Ale každý, kdo jakýmkoliv
způsobem přispěl k zavedení toho nového boha,
nese část viny, že jsme se svou zámožností
tam přišli, kde právě jsme. Vím, že dosud
mluvím z veliké části k hlachým uším. Vždyť
mnozí nemají dost na těch ranách, které jim
úcta toho nového boha přinesla, ještě právě
jako v letech sedmdesátých znovu rozdemychojí
uctívání Hnea. Obec sokolská s městskou radou
pražskou se o to stará.

Pozorujema Sice, že právě lid rolnický
není již tak ohnivým k dělání křiků u Hasem,
jako v letech sedmdesátých. Jaký bůh, takový
svatý, pravil starý Vodrážka. Když nyní ten
nový bůh na zem se kácí, zmizela mnohde
i úcta toho svatého z let sedmdesátých. Když
neplatí řepa, mizí bujnost. Ovšem, ti pánové
tam v Praze, kteří mají živobytí odjinad než
z polí, těm se lehko mluví o ctění Husa. Po
stavit je tak před pole, z kterých nelze živo
bytí pořádně vytlouci! Mně se zdá, že by je
ta bujnost také přešla. Aobec vokolskál Kdy
bychom to neznali trochu blížel Na našem
venkově sokolství hyne. A proč? [nu proto,
že ti dobře krmení pánové nastrkují k tomu
lezení a skákání jen ty Špatněji živené. Což
divu, že jsem slyšel slova jednoho sokolíka:

dmserty te počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

Ročník VIII.

Aby mi dali pokoj! Jsem rád, že mám ten
nějaký brambor, a ještě ten mám ze seba vy
skákat. Ať to jdou dělati ti, kteří jedí maso.
A tak je vidět, že s klesáním tubo nového
boha klesá i „obec sokolská“ a tím i to, co
by lepšího bylo na uctivání Husa. K vůli boj
nosti a nahoru jse šplhání jistých pánů ze sebe
vytřásat i ty brambory, je těžká věc A proto
by měli páni se postarat, aby řepa zase platila
a s ní vůbec, aby se blahobyt vracel na venkov
náš, pak by — ovšem bohužel —ta jistá buj
nost zase ožila. A že tak mluvím o tom, jak
se ten nový bůh skácel, vzpomínám si i na
pana Masaříka, který prý si kácení model
učinil svým úkolem. Posledně však se o něm
povídá, že věří v Boba osobního — toho sta
rěho — a že by se zbláznil, kdybyi o tu víru
měl přijíti. Velice zajímavá to věc. Mně to
pokouší udělat nějaký ostrý vtip podle rozumu
starého Vodrážky. A zněl by asi takto: Ano,
ano! Všeho tcho bláznovství, co cho va světě,
příčinou je ten nový bůh těch jistých hmo
tařských profesorů. A proto nepřijdeme k ro
zumu a tím i k lepším časům, dokud zase ta
modla té hmoty nebude na dobro skácena a
dokavad se nebude učiti, vládnouti a žíti podle
toho starého Boha.

Musil bych, opakovati dávno známou vče
a pana pastora Šádka rozčilovati, kdybych na
novo přípomněl, že při tom starém Bohu nej
rozhodněji stojí katolicismus. Proto o tom
dnes mlčím, ale jen to připomínám, že 8e beze
své vlastní škody žádný stát do boje proti
katolické církvi nepustil. Na stolci Petrově
zasedá dnes vetchý stařeček, náš „dědoušek“, ale
přece není lepší rady, kterou bych dal stát
nikům našim,nožta, „aby sis tímto dědvušket
žádný nezačínal“.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 27. února.

(Anglické chutě na český cukr a důsledky toho. —
Ministerstvo financí napomíná berní úřady. —
Něco o přílomných poměrech stavu lékárnického).

Že jednou v jednom městě zkejsl všem
kupcům ocet, to se již stalo, ale že by mohl
také někdecukr zenládnouti, o tom jest slyšeti
nyní poprvé. Když útoky na zavalskoa republiku
Angličanům obracejí kapsy na ruby, když
obchod jejich vázne, kasy 86 prázdní, ta ohlí«
žejí se najednou zase po výdělcích, jichž si
za lepších časů nevšímali. Nestály jim za to.
Ale jako čert v nouzi i mouchy lapá, tak za
číná býti Angličanům kde jaký groš dobrý.

Proto aby odpor a hořkost, s nimiž celý
svět na jejich politika patří, tak že je i Ame
rikáni proto z Ameriky vyhnali, ještě více
rozmnožili, když je válka v Africe, jíž na
ztrátě lidu a náklada peněz v novém věku ne
bylo rovné, vhání do úzkých, obrátili své slí
divé zraky na ubohou Evropu, co by zní
mohli prv svůj měšec vymačkat. A tu hladové
oči anglických spekulantů padly na cukr, který
přes Anglii z Evropy až doposud byl prodáván.
Ihned přistoupeno ku pokusu, jest-li by Ev
ropa tento nejvzácnější produkt své půdy ve
své neprozíravosti neprodávala jim z polovice
zadarmo, aby jej oni potoms notnýmivýdělky
mohli bez práce na různé kupce přepoaštěti.
A Anglie ihned vedle burské vojny v Africe
zahájila cukerní vojnu v Evropě.

Jak boj ten dopadne, jak vlády evrop"
ských států tuto anglickou politiku odbudou
to dnes jest zahaleno v temnou roušku nejí
stoty budoucna. Německo, jsouc vázané svou
koloniální politikou na přátelství a přízeň
Anglie, dá si případně škodu, v cakerním zá
pasu ze strany anglické mu spůsobenou, na
jiné straně v koloniích jinak dobře nahraditi.
Rusko a Francie tuto záležitost nepokládají
za otázku pro sebe za tak citelnou, aby ji
považovali za choulostivou. Proto celá tíha



sištnosti anglické politiky svalí se na cukerní
trh říše Rakousko-uhereké, z níž se budou
chtíti nyní angličtí spekalanti omastiti. Naší
eoukrovarští průmyslníci i zemědělci ee netají
svými obavami, že rakouskouherské a tu
především české hospodářské poměry vtéto
otázce velice utrpí a miliardami ztrat ji za
platí. Všude, kde se o tom veřejně debatuje,
není tajena beznadějnost v činitele apolitiky,
kteří by ze strany říše rakousko-uherské do
vedli anglickou hrabivost odkázati v meze,
jež by průmyslovým a hospodářským poměrům
zdejším škoditi nemohly. U nás se obecně
cítí, že obratnost, říznost a dovednost jistých
činitelů a politiků dále nesahá a nic jiného
neumí, než-li nějak drážditi český národ, nebo
skracovati jeho národní práva. Proto v otázce
cakerního zapásu jeví se a nás ihned při jeho
počátku patrná ochablost a slabost. ©

Jak by ne! Jisté krahy s libosti epatřjí
v tom přistřížení břebínku českému národu,
což dokonce v hloubi srdce svého tajně vítají
mnouce si ruce, že český národ zlevočním
cukru bude ročně o miliardy peněz ochuzen
a tím sesluben. Kruhům těm vlastně přichází
vhod, že povětšině eminentně český cukerní
průmysl uvázne, že spojené s ním české ze
mědělství ve svém výnosu klesne, že odvislé
od něho železářství octne se na holičkách, že
zkrátka bude ucpán jeden z pramenů zlatá,
jímž se v posledních 30—40 letech do českých
zemí celé poklady nahnaly, tak že si český
národ na jejich kupách velice potěšitelně před
tim schýlenon páteř narovnal. Statisíce českých
mužů mohlo se za užitku z cukrovarství ply
noucího vysoce vzdělati, celékrálovství a mar
krabatví jsme přebudovali, naše peněžní ústavy
jsou penězi přecpané a to se našim přítelíčkům
zrovna nelíbí. Proto by radostně vítali, kdyby
toto požehnání pro české země bylo co nejra
dikálněji ukráceno.

Že milliony daně z cukru potom odpadnou,
že výše pozemkové daně po zničení cukrovar
ství klesne, že nepřímé daně o třetinu 8e
zmenší, to dnes z nich nikdo nevidí, v radosti
a škodolibosti zapomínajena otázku, odkud
se potom tyto sumy do státní pokladny vezmou.

Takovájest dnes situace v otázce cukerní
u nás. Jisté krahy daleko více zajímá, aby
nějaký úřední sluha byl k vůlí svému českému
původu z domněle německého města přesazen,
než-li aby se staraly, odkad za rok pan berní
pro ně vezme služné. Český národ ovšem že
již přestal horší nepřízně, nežli by byla tato,
kdyby totiž bylo připuštěno, aby cukerní prů
mysl byl anglickou politikou ohromen, avšak
přáti si ho nemá příčinu nikdo!

Naše hospodářské a průmyslové poměry
mají Avglii již za dvě veliké pohromy co dě
kovati. Aoglická špekulační politika ubila u

"nás drabdy naše slavné sonkenictví a s ním
důležitý chov ovcí. A unglická politika zničila
naše proslulé plátenictví u spojené s ním
Inářetví. To se jí podařilo! Vdiktovala našim
zamím za ně svou bavlnu, zavedla u nás ci

FEUILLETON..
Peklo.

NapsalPavel Doberský.
(Dokončení.)

»Tužkoslint měl krátce strach, aby nápisem
svým nepopudil proti sobé své příznivce a proto
se nepodepsale pokračoval Hasil. »+Cožkdyby tak
Machovský kníže, zuřivý to Němec, přišel do
Pekla a přesvědčil se, že chráněnec jeho Tusch
koslynt píše česky?=

sA pake smál se Hasil, »Machovští Tuž.
koslintové se za svůj původ nestydí podepisujíce
se správné Česky Tužkoslint, kdežto znojemský
je odrodilee a podpisuje se Tuschkoslynt.
Vidíte, v pekle nedá se nic zapříti. Znojemského
Tuschkoslynta | lze rozeznati od Machovských
Tužkoslintů jsko znojemské okurky od českých.
Ostatně mohu Vám posloužiti — vysvědčením
svého vnuka, kdež je vlastnoručně podepsán.
Zkrátka a dobře je to človék žádostem těla hovící
a že by se pekla nebál, tomu nebude nikdo vě
fiti, kdo si dobře všimne, co v pekelné knize
napsal. Dle toho slyšel kdysi kázati o pekle a
dosud se mu to z blavy nevykouřilo, ačkoliv by
rád na to zapomněl, čili jinými slovy, nechce ae
tím mazat. «Mrákoty pekla obklíčily mne« jsou
slova žalmu, hned nevím kterého«.

Na to Koupelka: »Intámští pokrytcil Mne
balamutí, že pekla není, peklu se přede mnou
smějíce azatím mají před ním strsch jako já; ale
půjčte mi tu knihu, ukážu jim, jací jsou to da
rebáci 1«

»S radostle řekl Hasil, sale přineste mi ji
zase zpět a domluvte jim po křesťansku, ne nějak
hrubě a s Tužkosliniem raději mnoho nemluvte,
o něm platí latinské přísloví: +Si tacuisses, phi
losophus mansisses«, to jest český: «Kdybys mu
drce dbal jména, byl bys mlčel jako pěna.=

To se Koupelkovi líbilo a Hasil mu musil

zácké kominbaronetví, zahubila celou řada ře
mesel a spůsobu domácího průmyslu a země
dělství a nyní zatala své spáry do našeho
cukru, jebož ee chce zmocniti a tím Bi náš
průmysl a naše zemědělství přímo zotročiti.

To mosí míti dnes každý před očima a
na vědomí, neboť o nic jiného se nejedná,
než-li že anglická spekulace choe uvaliti na
nás vedle stávajících již pohrom, jimž politi
kové a národohospodáři naši druhdy čeliti
nedovedli a na místě zkázy pokládali je za
„pokrok“, novou pohromu hospodářskou a od
vislost tím, že sabá po našem cukru, aby po
tom ještě jednou ua konec diktovala nám do
konce také ceny chlebíčka, který na našich
rolích vyroste.

Tolik o tom dnes:

Všeobecně jsou známé stesky, že některé
finanční institace u nás zrovna příliš úzkostlivě
neberou povinnou rychlost vyřizování rozma
nitých podání, jež ze strany © obecenstva
v berních záležitostech docházejí. Stesky ty se
do té míry rozmnožily a již tak závažnými 8e
staly, že v záležitost tu vidělo se nuceným
zasáhnouti samo ministerstvo financí spůsobem
nanejvýš pronikavým, který by mohl snadno
ujíti pozornosti sirší naší veřejnosti, neboť
orgány, jichž se týká, nebudou se ním zajisté
honositi. Proto na zakročení to důtklivě
upozorňujeme.

Ministerstvo financí rozeslalo totiž všem
zemským finančním úřadům nařízení nesoucí
datom 21. prosince 1901. V nařízení tom se
mimo jiné výslovně praví: „Z akt, jež došly
ministerstvu financí, bylo opětně seznáno, že
jednotlivé finanční úřady přesnému vyřisování po
dání, obavláště v sálešitostech berních, nevěnují
příslušné posornosti a péče. Zejmena se seznalo
a též i zúčastněnými stranami bylo u mini
sterstva financí přímo stěžováno, že se řízení
o právních prostředcích anebo o Bádostech se slevy
daní protahují. Stalo se dokonce, že vyřisování
takovýchpodání trvalo po leta, ač mohlo býti
vyřízeno mnohem dříve, kdyby v náležitý čas
bylo příslušné jednání provedeno. Takovéto
průtahy zavdaly již také četným poslancům
důvody ke stížnostem při projednávání říšského
rozpočtu a při tom přednášeny byly stesky i
na to, že finanční orgány, pvlášiě vůči venkov
skému obyvatelstvu nejeví vědy nálešitou ochotu a
blahovůli. Zřejmo jest nade všechnu pochybnost,
že by takovéto jednání finančních úřadů
jejich vážnost nepovnášelo a proto musí
finanční správě ve vlastním zájmu na tom sále
šeti, aby veškeré sávady, ješ šádoucímu vlídnému
poměru mesi poplatnictvem a bernímí úřady pře
kášejí, byly odstraněny. Za tou příčinou se na
řizuje, aby presidia zemských finančních úřadů
veškeré berní úřady upozornila, aby s odvoláním
60 na výnos ministerstva financí ze dne 19.
listopadu 1895 bedlivě pečovaly o vyřizování běšné
agendy tak, aby nebylopříčin k šádným stíšnostem.“

přísloví opakovat, načež Konpelka pravil: »Tohle
přísloví mu řeknu a více s ním mluviti nebudu.«

»Když mu to přísloví chcete říci, řekněte
mu je latinsky« navrhoval Hasil, »ono to bude
na něj jako na latináře více působiti.«

»Napište mi je na kousek papíru, abych
se mu mobl naučiti«. Hasil napsal na-kousek pa
píru českým pravopisem: »Si takuises, filosofus
mansisese, nechal knihu Koupelkovi a šel dotmů.

V pekelné knize našel Koupelka mnohá
známá jména z machovské intelligence, jimž se
obdivoval jako učencům, kteřío kostel nezuvadili,
všemu se posmívali a všemu rozuměli. A to, co
v pekle napsali, svědčila, že věří v peklo neb
aspoň bojí.se pekla. Konečně zvolal: «Když se
tak člověk na ty učené lidi dívá, myslil by, že
jsou to, kdož ví jací hrdinové a duševní velikáni
a oni jsou zatím tak velcí, že by mohli mlátiti
v peci hrách« a zavřev knihu, modlil se. Modlíval
se sice jindy také, jen ne k. p. v hospodě před
jídlem a po jídle, poněvadž se jiní také nemodlili,
ale takhle se ještě nemodlil.

Ve čtyři hodiny odpoledne po rozmluvě
s Hasilem uháněl Koupelka machovskou ulicí
Kamenici, přitrkle Slezskou ulicí zvanou, do lesa
«Montací«, Šosy mu létaly, v pravé ruce klátil det
níkem a pod levou paží nesl pamětní knihu
z Pekla. V Montací procházel se již Vopršálek.
Koupelka ani nepozdraviv zvolal: »Fejl pane
Vopršálek, pojďte sem l«

Vopršalek se zalekl. Koupelke k němu při
stoupil, rozevřel knihu a ukazuje na Vopršálkovo
písmo, pravil: »Psal jste tohle vy nebo ne?e

Vopršálek četl:
»Nechceš-li do pekla jíti,
nesmíš nic za nehtem miti.
Co musí vrátit podvodník?
Co já mizerný karbaník že

Když přečetl, zvolal: »Ale ale, kde pak se
to tu vzalo?« Vzav pak knihu do rukou a obrátiv
ní pravil: »To je kniha z Peklale

Koupelka jako na trně se tázal:
to vy nebo ne?«

>Psal jste

Nařízení toto jest na mnohých místech,
nedíme všude, velice důležitým a proto se zde
o něm zmíňojeme, aby každý věděl, jak jest
berní úřednictvo povinno k běžným záležito
stem z obecenstva se chovati, aby nikdo ve
svých právech nebyl nijak zdržován.

V poslední době proletělo novinami ně
kolik neuvěřitelných zpráv, že totiž tu a onde
ohroženy byly lidaké zdraví a lidské život
léky vydanými v lékárnách. O tom se zde ší.
řiti nechceme, ale musíme vo stavu lékárnickém
a v jeho poměrech drobátko provětrati, neboť
jest tobo nanejvýš zapotřebí a poněkud to
také s odstraněním nebezpečenství, o nichž
jsme se výše smínili, sonvisí. .

Ve stavu lékárnickém schází dnes do
statek a výběr potřebného při něm personálu.
Příliv kandidátů k němu byl značně zneenad
něu zvýšením požadavků, že totiž lékárnický
tyro musí míti na místě dřívějších čtyř nyní
šest gymnasijních tříd absolvováno. Ze sexty
již sotva všdycky drahý, kdo by šel po guartě,
lékárnictví se oddá. Není to z počátku stav
výhodný, ač dnes při ničem a nikde pečení
holubi do úst nelítají, avšak býti magistrem
pbarmacie ani dnes není osud k pláči, jak
někteří jeho příslačníci veřejně tvrdí. Bez práce
nikdo nejí koláče. Ostatně který pak stav
svým příslušníkům uděluje právo, že po jisté
řadě let dostává se jim pěkně jako presentem
koncese na privilegovaný závod v cené až
100.000 koran se příslnšbým, více než-li 59,
ročním výnosem? Za to každý člověk může a
musl ochotně něco podstoupiti.

Ale u nás stalo se obyčejem, že z ne
známých pramenů každoročně před ukončením
školního roku jsou ve veřejných listech, hlavně
v těch, jež k tomu mají nejméně důvodů, vý
strahy a zapřisáhání, aby se žádný sextán lé
kárnictví nevěnoval a stav ten jest líčen tak,
jako by byl pro každého svého příslušníka
ueštěstím. Snadný ovšem není, ale aby 86
musil náš dorost od něho šŠmahem odvraceti,
když se beztoho ostatně již jen spoře mu od
dává, to není dosti moudré. Následky toho jeví
se již nyní. Nářek na nedostatek magistrů
pharmacie jest všeobecný tak, že dnes magistři
tito jdou přímo na pobhmátku a za výhod ta
kových, jakými tak hned některý stav druhý
svým příslašníkům hned ve 24 roce jejich
věku odměniti se nemůže.

Tím nedíme, aby nikdo přes sexta dále
gymnasium nestudoval a aby celý národ chtěl
být lékárníky. Ale aby se lidé věnování se
tomu stavu báli, a aby se před ním varovali,
jako se děje dnes, to nemá dosti příčin. Za
nynějšího nedostatku magistrů pharmacie a do
doby, než-li jich bude nadbytek, jehož se není
třeba tak hned obávati, snesou a dobře uživí
a zaopatří české poměry velice snadno a ke
všeobecné spokojenosti jistě jednou tolik kan
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»No co na tom, když to chcete věděti,

tedy psal.« .
*Co na tom? Na tom záleží mnoho« svědčil

vážně Koupelka, «Nejsem k vám tak neupřímný,
jako vy ke mně, když jste se přede mnou peklu
posmíval a chcete-li mé upřímné rady poslechnouti,
tedy vám radím, abyste vrátil, co jste v kartách
vyfiksloval, sice se dostanete do pekla. Ale nic
za zlé s Boheml« Podal Vopršálkovi ruku a jak
přišel, tak uháněl s pekelnou knihou domů. Vo
pršálek se za ním díval a bručel: »Snad neblázní'«

Večer jako do Montaci běžel Koupelka do
hostince k Dědákovi. Tam už seděli Chvástal a
Tutkoslint. Nejdříve přistoupil k Chvástelovi,
rozevřel knihu a četl:

»Proč jen není samé nebe,
proč je také peklo?
Kdyby pekla nebylo,
to by se to peklol«

Na lo obrátil listy a přistoupiv k Tužkos
lintovi četl: »Temnosty pekla obkličilí mne jsem
slyšel kazát ale kdo pak se stym bude mázat.«

Obou pak se tázal: +Psali jste to pánové
nebo ne?«

Chvástal odpověděl: +Psal jsem to, proč:
ne? pro legraci.« Tužkoslint mlčel.

»Hezká legrace« mluvil dále Koupelke.
»Víte pánové, vy jste byli ke mně neupřímní,
chovali jste se taškářsky, Z pekla jste si dělali
smích 4 zatím dle toho, co jste tuto napsali,
pekla se bojíte, před rozumným člověkem to
zapříti nedovedete a o vás,= ve velikém rozčilení
pravil Koupelka Tužkoslintovi: » platí latinské
přísloví: Jsí takvalent, filousy smažíš |<

Celá hospcda propukla v smích. Koupelka
jako s Vopršálkem rozloučil se i s Chvástalem
a Tužkoslintem a šel domů.

V bospodě ho litovali, že blázní, jenom
scarý Dédák, jeden z poctivých tšenkýřů ma
chovských, řekl: »Nechte ho býti, možná, že mě
z nás nejlepší rozum.«

o .
*



didátů pbarmacie, jako ee jich dnes povolání
tomu věnuje.

Kdo nevěří, ať se v lékárnických kruzích,
ovšem u objektivních a starších lékárníků in
formuje a přesvědčí se, že anonymní usilovné
odbánění dorostu od tohoto povolání bude
jednou nejenom metlou na ty, kdo-je provádějí,
ale ono jest nebezpečím pro celou veřejnost.
Stávají se totiž případy, še kdyš někde ma ven
kově onemocní lékárník, še magistra jako svého
sástupce sa šádnou cenu dostati nemůže. A to
předce ohrožuje celou společnost.

Proto není třeba, aby se každý povolání
toho lekal a nijak se do neštěstí uenvrhne,
kdo se mu věnuje. Tvrdíme, že dnes magistři
pharmacie jsou na toi lépe a jsou daleko
více hledaní, než-li doktoři lékařství. To bylo
jednou zapotřebí pronésti. Dojde to zajisté
více souhlasu, než-li odporu, který mimo to
byl by bezpodstatný. Ciframi dal by se rychle
vyvrátit.

Obrana.

Výpočty mravnosti. Našedobalibujesi
ve skatulkování a v kancelářském škrabalatví, pročež
© všech možných věcech vede statistické výpočty,
které mají býti apolehlivým obrazem skotečně zjiště
ných událostí. Jak así taková statistika z ústřední
kanceláře vydaná jest věrohodnou, dovede si nejlépe
úsudek učiniti ten, kdo pozoroval podřízené úřady,
které zprávy statistické musí pravidelně zasýlati, Co
výmyslů a od oka sepsených cifer putuje každoročně
do ústřední kanceláře, kde páni lopotí se počítáním
nespolehlivého materialu. Nechceme ovšem naprosto
odsuzovati věrobodnost statistických údajů,ale chceme
řící, že postrádají naprosto přesné spolehlivosti, čili
te připouštějí dosti pochybnosti. Jestliže ani státní
ústavy nemohou naprostou přesností 8e honositi, co
máme souditi o věrohodnosti výpočtů sonkromých
počtářů? Co ei máme mysliti na př. o výpočtech
Lowbrosových aneb Ferriho, jak je pan Hajn zajisté
evědomitě přeložil a předešle v „Osvětě“ uvořejnil,
aby posekal věřící katolíky a nevěrce oděl řízou čis
toty. My skoro pochybujeme, že p. Hajn přeložil
svou stať z německého originalu, protože uvádí zko
molená jména autorů a nesmyslné cifry. Kdo by věřil,
že v Prasku mezi katolíky jest 87 procent zločinců?
My sice víme, že na př. v Prusku katoličtí Poláci
pro nepatrné přestupky bývají svými protestantskými
pány odenzování do káznic (vzpomeň na 60 odsouze
ných studentů v Toraně a na vřešenskou událost),
ale proto přece 87 procent zločinců mezi 100 katolíky
v Prusku není. Pan Hajn buďto schválně klame aneb
špatně čte. Dokážeme mu hnedlo omyl. Podle stati
stiky Kuosovy z 10.000 protestantských Prasů bylo

pouze 79. Čísla tato vypravují něco jiného, nežli p.
Hajn chce svým věrným namlaviti. PanHajn vynechal
ve svém překladě prostě dvě nully při avých výpočtech,
věda dobře, že mu to jeho věrní kontrolovati nebudou,
protože jsou jíž na nesmysly uvyklí. A jako v cifrách,
tak i v ostatním oplzlém vypravování o katolické
hříšnosti vede si p. Hajn se stejnou důkladností.

Druhý den roznášelo se po Machově, že
oberrešpicient Koupelka se zbláznil. Každý ho
litoval řka: »Kdo by to řekl, že se může také
takový buchta člověk zbláznitiře Několik bab
dávalo vinu Hasilovi, že ten tou pekolnou kni
hou byl toho příčinou. Ale všickni se smáli tomu,
co se stalo večer u Dědáka a od úst k úslům
neslo se přísloví: sJsi takvalent, filousy smažíš !«
Ani ten nejučenější doktor, a o ty není v Ma
ebově nouze, nemohl podati správného jeho
vysvětlení; ale v tom se všichni shodovali, že
Koupelka to Tužkoslintovi dobře řekl, nic lepšího
prý mu ani říci nemobl,Apřísloví to se udrželo
v Machově do dnes a když některá prázdná
hlavu se tam usadí, buď jí do očí neb po straně
o ní hned se říká: eJsi takvalent, filousy smažíš.«

Jenom Hasil znal původ toho přísloví a ještě
po letech se smával říkaje: +Tak vida, já chtěl
jenom Tužkoslintovi říci pravdu a ona se bude
říkati pravda všem Tužkoslintům, co bude Ma
chov Macnovem, Člověk míní, Pán Bůh měníla

U Dědáka Koupelku od té doby nikdo ne
viděl, za to bylo ho vídati každý den v kostele
na mši svaté a pozorovalo se, že s Hasilem má
často delší porady. Asi za tři dny klečel Kou
pelka ve zpovědnici a byl u svatého přijímání,
což od té doby často činíval, Každého roku pu
toval s Hasilem jednou do Svatoňovic, podruhé
do Rokole a z jara s na podzim chudíval s ním
prohlížet pekelné kniby,

Nedlouho po svém obrácení přišelKoupelka
k soudu s prosbou, by přijali resignaci na úřad
veřejného žalobce, který až dosud zastával.
Soudce se nemálo divil a pravil: »Vždyť dvě stě
zlatých, které dostáváte za tu funkci, není k za
hození, nebo jste snad příliš zbohatl '«

Koupelka věc vysvětlil; »Kdybych byl vždy
býval tak živ, jako jsem nyní, zastával bych úřad
ten dále; poněvadž však skoro celý život živ
jsem byl v klamu a mamu, chci aspoň zbytek
života zasvětiti pravdě a Bohu. Úřad veřejného.
žalobce, byť mi z něho užitek plynul, v tom mi

Hází jmény a citáty, až se dech krátí a zatím ne
najdote v celých knibovnách uváděné autory. Hledali
jsme na př. Busenbrauna po celém Hradci, ale marně.
Vášně nelze bráti výpočtů Lombrosových, ani pře
klada Hajnova, proto ae naprosto nezdařil důkaz, že
nevěrec jest mravnějším nešli věřící křesfan a že
evangelík ještě jest lepší katolíka.

Nelze věřiti, že navěrec jest mravnějším věřícího
křesťana, nýbrž lze tvrditi, že se nevěrec dovede lépe
vyhnouti následkům trestního paragrafa, nežli prostý
věřící venkoven, jenž pod dojmem okamžité vášně
prohřešil ase nejen proti předpisům státním, ale i
předpisům své víry. Bývajít atheisty (nevěrci) ponej
více lidé s větším vzděláním a s větším ohytráctvím,
proto dovedou páchati zločiny avé chytře a nepřichá
zejí do rukou spravedlnosti tak často, aniž do čísel
krimivalní statistiky. Naproti tomu věřící ještě zlo
číneo přece raději volí trest žaláře, nežli by se mu
vyhnul n. př. křivou přísahou, kterou atheista hravě
složí, anf se Boha nebojí. Malé procento nevěrců
mezi zločinci není ještě známkou jejich mravnosti,
nýbrž důkazem jejich rafinovanosti.

Ostatně | není jenom zločinem aprostá krádež
aneb vražda dospělého člověka, nýbrž i prznění
nevinných dětí, utrácení mateřských plodů a sebe
vražda patří do statistiky zločinů. A právě v těchto
hrozných zločinech proti přírodě a Bohu mají uevěrci
rozhodnou přednost, ačkoliv se snaží tyto zločiny
avalovati na věřící křesťany vymyšlenými báchorkami
o nepravostech klášterů a kněží, Sebevražda jest hroz.
ným ovocem nověry aneb malé víry. Proto také shle
dávámo veliké procento sebevrahů v protestantských
krajinách, protože učení protestanteké neujímá ae
zoufalců tak vydatným spůsobem,jako církev katolic
ká n. př. svátostí pokání. Celkem na celém světě
z jednoho milionu křesťanů hyne samovraždoa 80 ka
tolíků a 190 protestantů. Mezi americkými Čechy
řádí hrozně sebevražda. Dle úřední zprávy podpůrných
tamních spolků hyne sebevraždou každý pátý a v Jed
notě Táboritů docela každý třetí člen.

A za příčinu této neřesti uvádí brožura, r. 1900
v Cedar Rapids vydaná, strašnou nevěru náboženskou,
které propadly již 4, našich zámořských krajanů.
Tento zjev zaeloužil by lepší pozornosti, nežli vylhané
cifry o hříšnosti katolíků.

Bojí se o Massaryka, Pan Šádekzko
prněl nad výrokem Massarykovým, že na bohoslužby
helvetské nechodí a že jest nám katolíkům bližším,
nežli ovangelíkům. Přeu tento výrok přece jest
prof. Maesaryk českým protestantům na ten čna ne
postrádatelným, poněvadž ve vědeckém světě má jméno
a veliký vliv na intelligenci českou. Má tedy český
protestantismus z prof. Maesaryka větší užitek, nežli
n. př. z nebožtíka Kratochvíla z Lonnek, proto také
nebyl prof. Massaryk ahozen s paluby pro svůj výrok,
jako se to stalo nebožtíku Kratochvílovi. Ovšem zlej
mého kacíře si p. Šádek přece nemůže ponechati, proto
se těší, že kaplani nepodali rozhovor eprávně a že p.
professor ještě vydá apis o svóm credu. Přejeme p.
Šádkovi tato dočasnou útěchu, ale považujeme prof,
Masaryka za myslitele, jenž nezůstane v polovičaté
sektě helvetské.KG
poněkud vadí, proto se ho vzdávám, Soudce při
jal mlčky Koupelkovu resignaci.

Koupelka modlíval se každého dne nejen
za sebe, ale i za Chvástala, Vopršálka a Tužko
slinta a všecky jim podobné občany machovské,
by i jim dal Pán Bůh pravdu poznati.

Asi za tři leta potom roznesla se Macho
vem zpráva, že kupec Vopršálek, jenž byl stár
teprv čtyřicet pět let, má souchotiny a musí
umříti, že poručil pět set zlatých chudým ma
chovským a pět set na vystavění nového chrámu
Páně svatého Vavřince v Machově. Hasil si to
pochvaloval a pravil Koupelkovi: »Vopršálek je
zachráněn, oč kobo ofiksloval, patrně nahradil.«
. Po krátké pomlčce pravil Koupelka Hasilovi:
«Kdyby to ještě tak chtělo dopadnouti s Chvásta
lem a Tužkoslinteml«

+0 Chvástalovi nepochybujte« odvětil Hasil.
»Chvástal už začíná moudřeti, každou neděli je
ho viděti na mši svaté a Často i všedního dne.
To je dobré znamení, ale co se týče Tužkoslinta,
otom pochybuju; n ž budeme se za něj modliti, «

Avšak ani Tužkoslint nezahynul, nýbrž stal
se dobrým křesťanem, Bylo k tomu však potřeba
zvláštní milosti Boží, kterou mu Bůh dal, snad
na prosby Hasilovy u Koupelkovy. O tom někdy
jindy.

Koupelka a Hasil navštěvovali nemocného
Vopršálka, někdy se k nim přidal i Chvástal, tě
šili ho a modlívali se s ním. Když Vopršálek
umíral, klečel u jeho lože mimo jiné též Hasil
s Koupelkou, podporujíce ho modlitbou v bodině
smrti.

Než i Koupelkovi zkrátil Bůh jeho kající
život. Bylo to asi v roce pětadevadesátém, když
jsme ho pochovali. Ještě dnes pamatuju slova
děkana machovského, který promluvil u jeho
hrobu. Kázal na slova písma: +»Egodixi: In di
midio dierum meorum vudam ad portas inferi.e
Cant. Esech. Isaiae. 38. b. t, j. »Já jsem řekl:
v polovici dnů svých půjdu k branám pekla
(hrobuj«= a mezí jinými slovy pravil: »Šlova

Politický přehled,
Generální debata poslanecké sněmovny o

rozpočtu v druhém čtení už dokončena. Přikročí
se tedy k podrobnému jednání, které však nepro
vede se tak klidně, an do seznamu o tomto jed
nánl přihlásilo se až příliš řečníků. Dle toho vy
řízení rozpočtu do velikonočních svátků sotva se
stane, Pří pondělním povšechném rokování o
rozpočtu ujal se též slova předseda dr. K8rber.
Ohledně poslední své řeči se vyjádřil, že ani ne
varoval, ani nevyhrožoval státním převratem, jak
se všeobecné domnívalo. Stát že prý je ku všem
svým národům stejně spravedliv. Vláda nepředpo
jaté se vynasnaží o svobodné dohodnutí se
obou národností. V té příčině že na státu žádáno
bylo více, než on dáti může. Slované rakouští,
zvláště Čechové, s touto řečí ovšem souhlasiti ne
mohou.

Italský král zahájil 20. února nové zasedání
parlamentu trůnní řečí, ve kteréž se též zmínil,
že bude pokračovati v liberálních zásadách svého
děda a otce. Při volbě předsednictva sněmovny
jtalské vládní kandidát propadl, proto ministerstvo
Zanardelliho podalo žádost za propuštěnou, ale
král ji nepřijal,

Bouře barcelonské ve Španělsku, které se
rozšířily i na sousední města, jsou zase ulišeny.
Počet mrtvých a raněných je ohromný. Vojsko
proti vzbouřencům počínalo si též zdivočile, Nyní
je vidět, s jak velikou lehkomyslnotí a bez náležitě
přípravy hnali vůdcové dělnictvo do stávky a boje,

V Kyjevě na Rusi panovaly prý zase stu
dentské nepokoje. Studenti nejsou spokojeni
s nařízeními ministra vyučování. Nespokojenost
takovou vyhánějí pak studentům kozáci biči a
klacky,

Válka v jižní Africe stála doposud Angličany
5 miliard a 239 milionů franků. Vrchní velitel
anglický byl nucen oodvolati veškeré posádky
z vých. Transvaalu, aby měl po ruce dostatečnou
moc proti Dewetovi. Boerové přes sruby vnikli
do Nooitgedachtu, vyplenili skladiště anglická a
zásobili se potravinami. (ÚČetyboerské stále pro
jíždéjí celym územím Kapské osady, Oranžskéma
Transvaalem a udržují všude anglické vojsko
v šachu. Pouze stálé dodávání koní Angličanům
a nedostatek lékařů může býti Boerům osudným.

V Jižní Americe boje neustávají. Nedávno
povstaly zase občanské boje v republice Paraguay.

Z činnosti katol. spolků.
Papežské 25leté jubileum v tova

ryšské jednotě. 0 významuvladařenívznešeného
jubilara sv. Otce Lva XIII. promlaví Vrchní Pastýř
ndp. biskup Edvard Brynych v neděli dne 2. března
v tovaryšské jednotě. Přednáška konati se bude ve
dvoraně „Adalbertina“. Začátek o půl 3. hodině od
poledne. Vatup volný.

Přednáška v Chrasti. V katolickéje
dnotě bude přednášeti p. V. Jenčovský, řezbář, „O po
vinnostech katolíků ve veřejném životě“ v neděli dne
2. března 1902. Začátek o 3. hod. odpol.

krále Ezechiáše hodí se zvlášť na v Pánu zesnu
lého; vždyť všichni víte, co bylo příčinou jeho
obrácení, Byli Koupelkové dva, jeden všední,
obyčejný, druhý zbožný, pravý, horlivý, kající
křesťan. Toho všedního více není a toho horli
vého, kajícího kladems do hrobu. A který z obou
se vám více líbí?« Všichni přisvědčovali, že ten
horlivý, kající Koupelka; a mnohý posluchač a
posluchačka činili si předsevzetí, že budou násle
dovati příkladu kajícného Koupelky.

A když zarachotily hrudy země na. rakvi
Koupelkově, zapomněli jsme všichni na peklo;
ale zdálo se nám, že vidíme od Starého Města,
kdež se machovští pochovávají, kráčeti zástup
bílými řizami oděných bojovníků, nesoucích místo
mečů v pravicích olivové palmy. Napřed jako
setník kráčel Koupelka a na prsou jeho skvěly se
tři hvězdy. První byla zlatá a na ní heslo »víras,
druhá byla jako voda mořská zelená s beslem naděje«,
a třetí rubínová s heslem sláska«, První dostal za
vítězství nad světem, druhou za vítězství nad tělem
a třetí za vítězství nad peklem. Vedle setniny jako
zosobněný pokoj svědomí kráčel tambour, rachotě
na kmentovou rouškou zahalený bubínek pochod
vítězný. V četě Koupelkopé viděli jsme mnohou
inteligentní známou tvář machovskou.

Když jsme pohlédli nad | Dobrošovskou
skálu, viděli jsme vysoko v oblacích podobnou
četu, jen že všichni byli odění řizami šarlatovými.
Byla to legie svatých thebajských mučeníků se
setníkem svatým Mauriciem v čele. Byl tam též
sv, Vavřinec, patron kostela Machovského a mnoho
jiných, jako by čekali na setninu Koupelkova
a ji chtěli čest vzdáti. Nevěděli jsme, co to zna
mená, až jsme si vzpomněli na Hasila, že u sko
návajícího Koupelky se modlil: »Svatí mučeníci,
vyjděte muvstříc |s

Pro nedostatek místa bylý některé části
v »Pekle« vynechány.

BD



Ze Svratky. Dne 10. měs. února. b. r.
o třetí hodině odpoledne konala se v hostinci v městské
„Radnici“ ustavující schůze „lidového spolka křenťasko
sociálního pro Svratku a okolí“. Schůsi zahájil důst.
pan Alois Doubravský, farář, za dosti četného účasten
ství. Předsedou sobůze zvolen pan Fr. Kupec, obchod
ník ze Svratky; místopředsedou pan František Kyncl,
rolník z Chlumětína a zapicovatelem vp. Jan Kost
kan, kooperátor. Na to přečetl pan zapisovatel sta
novy spolku, o němž pak v delší řeči promlavil důst.
pan farář, rozvinaje program křesťanského socinlisma.
Po této řeči konal eo zápie členů, jichž se přihlásilo
na poprvé 28. A s plnou radostí adělujeme, že ee
sspsati dala celá městská rada s panem měšťanostou
J. Novotným v čele. Předsedou zvolen dp. Alois Dou
bravský, farář. Ačkoliv, jako vánde jinde, mloví ae
proti ustavení se tohoto spolku, máme za to, že
spolek tento, až lépe rozvine svoji Činnost i těmi,
kteří z nějakých osobních zájmů nebo lichých před
sudků proti němu jsou zaujati, podporován bude
a že brzo počet členů se rozmnoží, čemuž voláme
z plna srdce „Zdař Bah“

Z Dolní Dobrouče.Sv. Josef.jednotapořá
dá 2. března t. r. v 6 hodin večer veřejnou spolko
vou echůzi. Přednášetí bude p. Josef Urban, starosta
všeob. sdružení z Kostelce n. O. „O situaci katolíků“,

2 . o

Zprávy místní a z kraje.
Blahopřání Jeho Svatesti. Vrchní

Pastýř náp. biskup Edvard Jan zaslal jménem
svým i jménem diecóse do Říma blahopřejný
telegram sv. Otci ku počátku stříbrného jubilea
vladařského. V odpověď na toto blahopřání
zaslal státní sekretář Rampolla ndp. biskupovi
následující telegram: „Jeho Svatost udílí Tobě
i celé Tvé diecési požehnání a blahopřání Ma
projevené vlídně přijal.“ Požehnání sv. Otce
naší diecési udělené mělo by.vdpp. dochovními
správci býti sděleno věřícímu lidu.

Oslava stříbrného papežského ju
bllen sv. Otce Lva XIKT. Jeho Milost ndp.
Edvard Jan celebroval v neděli dne 25. února b, r.
slavnou pontifikelní mši ev. na oslava stříbrného ju
biles vladařského Jeho Svatosti Lva XIII za přítom
nosti nejd. kapitoly v kathedralním chrámu Páně av.
Dacba. Po mši av. zapěno bylo Te Denm na poděko
vání Pánu Bohu za dobrodiní av, Otci a celé církvi
udělená.

Koncert Filharmonie. Letošnísaisoně
připadla Filbarmanii úloha hájiti dobrou pověst na
šeho města, které závodí s jedinou Chrudimí opře
dáctví v hudební zdatnosti na celém českém východě.
Lonirepresentovalanaše hudebnísnahyúspěšněcyrilleká
jednota, letos úkolu tomuto čestnědostala Filharmonie
svým koncertem due 22. a 28. února provedeným.
Hlavní těžiště celého koncertu spočívalo v nádherném
díle Bendlově „Štědrý den“, k jehož lahodnému jádru
lze dospěti teprv po překonání četných a značných
obtíží. Dirigentu Filharmonie p. Kneprovi náleží
všecko uznání, še ku studiu díla tak nesnadnébo vě
noval všecky večery po celó 4 měsíce. Přáli bychom
si ještě na mnohých místech jemnějšího vypalérování

měly držeti stejnou výši ee sborem ženským a a hu
debním průvodem, ale znajíce nestálost a pohodlnost
naší moderní doby, musíme přijati výkon takový,
jaký nám byl právě podán. Solisté ovšem zhostili se
svých partů nchvacujícím zdarom. Pí. Jančové bylo
lze © sopranovém solu rozvinouti všecky krávy svého
vysokého umění a zlskati si vděk všech posluchačů.
O lahodném tenoru operuího pěvce p. Mařáka lze na
psali, že odborné úsudky o jeho umění dávno již
vyslovované spočívají na pravdě. Baryton p. Kolářův
jest velmi lahodný a řadil se čestně k solovým par
tiim pí. Jančové a p. Mařáke. Nejzdařilejšími čísly
byly rozbodně skladby hudební: Drořákova symfonické
báseň „Polednice“ a Webroro „Vyzvání k tanci“
Celkový úsudek o večeru Filharmonie jest pochralný
a dáváme i my průchod tomuto mínění, neohlížsjíce
se na to, že koncert pořádaly kruhy, které při každém
katolickém podniku ztrácejí střízlivou objektivu a vyko
Hišťají i povýšené atanovisko omělecké ve proupěch
své stranické pokrokářské politiky. Zda naše objektivní
stanovisko přivede navyklé již partykáře k rozamnémn
umýšlení, jest ovšem pochybnou otázkou. Koačíce
uvůj referat, přejeme Filharmonii, aby docházela tak
účinné podpory 1 ve zdejších kruzích, jaké se jí dostalo
v krazích okolních.

K regulaci Labe. Diezpráv byli jmeno
vání členy stálého výboru pro úpravu českých řek P.
poslanec Jaroš zemským výborem a p. Poslanec For
mánek vládou jako náhradník. Máme nyní ve výboru
jiš 4 členy z našeho kraje a p. drem, Ulrychem a p.
Srdinkem. Lze se tedy nadíti, že naší delegati zasadí
se o vyústění labského kanálu u Hradce Králové,
Okresní zastupitelstvo mělo by zahájiti úsilovnějšíakci v této otázce.

Volbydo městského zastupitelstva.
Za příčinou nastávajících roleb do měst, zastupitelstva
upozorňuje purkmietrovský úřad všecky poplatníky,
že dle $4. řádu volebního v obcích nemá práva voleb
ního ten, kdo nezaplatil dávky obecní ze r. 1901, a
nebude tudíž do seznamů voličských zapsán.

Obecní účty. Parkmistrovský úřad šádá
všech, kdo mají nějaké pohledávky za městskou obcí
Královéhradeckou, aby účty své da 10. března t. r,
předložili, by obecní účty za rok 1301 mohly býti
uzavřeny.

Sebevražda. V sebevražednémúmyslupo
střelil se v lesích u Roudničky professor zdejšího
gymnasia p. J. Ziegler. Nalezen byl p. J. Mušíkem,
mistrem obuvnickým a doveden po obvázání rány
p. M U.Drem. Holečkem do okreení nemocnice, kdež
poranění svému ve středa podlehl. Příčina sebevrašdy
jent neznáma, Pobřeb se konal dnes na hřbitov
Pouchovaký.

Hanifestační ajezd hostinských od
bornílků « Hradci Králové, jejš pořádá číšniotvo
královéhradecké společně s malobostinskými pro sere
rovýchodní Čechy, koná ee v Hradci Králové ve čtvrtek
20. bfezna 1903. Na sjezd pozvánijsou zemětí a říšští
poslanci z celého kraje. V kritické nynější době, která
tak těžce doléhá na kdysi zkvétající čivnost bostinekou,
lze jen vítati tento krok obou atavů třídních, pojících
se za účelem zlepšení nynějšího neudržitelného stavu.
Očekáváme, že utvoření přátelských poměrů obou stavů
a posoramění jednoho potřebám drahého bude počátkem

vné organisace všech odborníků živnosti hostinské,
terá v krátké době může se rozšířiti po celých

hách a přispěje tak k poznání, de stav -hostinskýa pomocnický v živnosti hostinské jest vzájemným
činitelem, a kterým dlnžno více počítati neš doposud.

Na debytěí trik v Hradci Králové přivedeno
bylo dne 26. února 801 konf; krav, volů, býků atelat
506 kusů, 4 kosy, úhrnem 811 kusů. — Příští do
bytčí trh za příčinou úterního avátbu Zvěstování
P. Marie bude se odbývati až v pondělí dne 24.
břesna 1902.

Vojenský komcert kapelyplaka 42 koná
se v neděli 2. břesna 07. hod. večerv hotelu„Merkur".
Vstupné za osobu 40 b, rodina 1 K.

Volby de obchodní a živnostenské
kemery v Liberců konají ae aš 3. a 4. března,
Při veliké hospodářské a politické důlešitosti, kterou
dnes obchodní komory mají apři úsilovné snaze našich
zořivých odpůrců národních, kteří všemožně ae při
čiňují, bykomora tato zůstala čistě německou,ačkní
náleží 14 českých okresů s 800000 čes. obyvatel. jest
nejsvětější vlasteneckou povinností každého českého
voliče, aby hlas avůj dal kandidátům českým. Hlano
vací lístky £ Hradce a kraje odovzdány buďtež pp.
B. E. Tolmanovi, Vítěz, Hanouskovi neb Em. Fialovi,

Výstavu, průmyslovým muscem
v budové c. k. odborné školy 23. t m. pořádanou.
navštívilo více neš osm aet lidí, nejlepší to rozhodně
důkaz, žo působení mussea toho poznenáhlu dochází
uznání i širších vrstev obyvatelstva zdejšího a vůkol
ního, čemuž se ostatně po tom, co jsme na výstavce
té spatřili, nijakým způsobem nedivíme, neboť takové

množství vzorných předmětů umělecko-průmyslových,jaké nám zde dopřánobylo shlédnoati, stojí v skatku
za to, aby se člověk, jemuž rozkvát průmyslový není
naprosto Ihostejoým, namábal = věnoval trochu toho
nedělního času poučení i po této stránce. Což tu
bylo lze spatřiti nádherných prací ze skla kříšťálo
vého, dahovými barvami hrajícího, pomalovaného,
rytého a galvanickou cestou zdobeného! Co skvost
ných prací galvanoplastickon cestou Pařížskou firmou
Christofle a spol. provedených! Co krásných bronzů,
mezi nimiž na zvýšeném podstavci vévodil Sehnir
chův sv. Václav, Vedle bronzů pozorovali jsme vzácné
hlavně francouzské a německé práce cínové, mezi
nimiž ovšem Pařížský cínař Brateau vůdčí hrál
úlohu. Také kasety, práce to školní, nemálo se
zamlouvaly. Drahou polovici souladně sestavených
stolů kryly keramické práce české, německé, dánské
a francouzské, z kterýchžto so zvláště líbil Lachens
lův Kristas, poprsí to sice jednodachými prostředky
provedené, při tom ale tak dojemné působící, če snad
nikoho z těch mnoha net uávětěvníků nebylo, kdo
by byl šel kolem této Lachenalovy práce, aniž by si
ji byl zevrubně prohlédnul. Vedle zmíněných již procí
větěich umístěny byly ve akříni blíž okna předměty
v bronzu, etříbře a ve zlatě ciselované, mezi nimiž
poprsí císaře a krále Františka Josefa I. ve zlatě te
pané jest pravým skvostem, jehož umělecká cena
sama odhadnouti se může směle na mnoho set zlatých.
Zasloužené pozornosti tědila ee i sbírka anglických
a amerických nástrojů, jichž výkonnost, na místě de
monstrovaná, přiváděla četně tu shromážděné obe
censtvo v pravý úžau. Škoda, že výstavka ta trvala
toliko jedsn den, máme pavně za to, že by byla ještě
mnoho dnů vábiia obecenstvo, kterému skytala do
zajista hojnost poučné látky. Doufejme. če nám mu
sejní výbor v dozírné době zase něco pěkného ukáže,
byli bychom mu za to velice povděčni.

„Ůstř. sdružení dlecésní“ +díkypot
vrzuje příjem od kat. jednot v Proseči: % K, v Úpici
4 K, v Chocni 4 K, v Heřm. Městci 1 K, v Nové

Pace 4 K, v Chrudimi 4 K, ve Skoči 4 K, vHlinska,
Suchovišicích, Dobrušce, Sopotech, Polné a na Slesu.
Předměstí po 4 K, v Dohaličkách 2 K, v Pardubicích
6 K, ve Vamberka 8 K,v Kejšlici 1 K,od vd. duchoven
stra vikar. chrasteckého 17 K 60b, víkariátu vysoko
mýtského 21 K, vikariátu jaroměřského 31 K 00 b,
Jednoty, které dosud členské příspěvky neodvedly
s X. voleb. okresu jedna, s XI. dest, ze XII. šest a
ze XIII. devět — žádáme, aby tak učinily co nejdžíve
do března.

Zdejší konference svatého Ducha,odbor to . Spolku av. Vincence = Paola pro
ošetřování chudých v království Českém, podporovala
v roce minulém 1901, v osmnáctém to roce od svého
založení, 46 chndých rodin a jednotlivců, = nichá
během roku semřely 4 osoby a jedna -se odetóhovala
do své příslašné obce. Chudí podělování byli ablím,
vařivem, chlebom a peněžitými příspěvky a na Štědrý
večer vánočkami.

Vydánobylo: sa uhlí 181 Koh,
. . „ vařivo 27,00,, „„ ohléb.. 2.2..4, —,
. » Da peněžitých příspěvcích B84 .„ —,
. « | ta vánočkya dary... 46 ,—,

dohromady 146% K 90 b.
Mesi avé největší dobrodince čítá konference Jeho
Biskupskou Milost s příspěvkem 100 K, slavné město
Hradec Králové s příspěvkem 200 K, slavnou městskou
spořitelnu s příspěvkem 50 K a bisk. kněžský semi
nář s příspěvkem 56 K. Poněvadě si mnozí dobro

dincové nepřáli, aby jejich jména byla uveřejněna,
vyslovuje konference všem šlechetným pp. členům
přispívajícím a dobrodincům svým, na něž při každé
schůzi v modlitbách pamatuje, a sa ně, jakož i za
všecky ošetřované v den av. Vincence z Paula,
patrona apolku, 10, července měo av, ae obětoje, or

dečné „Zaplať Pán Bůh“! a prosí zároveň, aby | bu
doucně svou přísní « podporou ne ni pamatovali.

AllianceFrancaise de Hradce Král.
Soirde en Uhonneur du centenaire de Victor Hu

Grand Hotel, 20. fovrier 1008, — 8 hb. — Ču
membros de la socičtě sont instamment priés d'indi
ter oeux de leurs amis gue cette soírče pourrait
intěresser.

Z Cheemě. Katolická jednota pořádala dne
16. t. m. t. j. v neděli odpoledne veřejnou hospo
dářekou schůzi v Beštovicích. Při schůsi té přednášel
pan Frant. Šabata, rolník a starosta z Vrbice. Sál
byl plničký posluchačů. Ovšem nescházeli ta ani ti,
kteří sami ei říkají „Národní dělnictvo“. Řečník ojev
ee slova, přednášel: „O umělých hnojívech s ratio
nelním jich upotřebení“. — To bylo sklamání! „Ná
rodní“ v čele majíce „všemoudrého « učeného može
= Chooně“, nevěděli jak si ukrátiti čas! Odekávali
něco, co by se jim hodilo do krámu. Ale o „hnojivech!“
Přítomní rolníci e netajenon radostí pozorovali skla
mané tváře „národních“. Po přednášce, kterou osvědčil
ee p. Frant. Šabata jako výborný odborný řečník a
zkušený moderní hospodář, ujal ge slova choceňeký
kaplan P. Jaška. Vřeči krátké vylošil program atran
křesťansko-sociální vůči rolnictva. Obě řečí přijaty ©
poslocbačů s poschvalou. Zdař Bůh!

Návrat do církve katelieké. VBo
kytnici složil dne 3%.- února t. r. erangelík anga.
vyznání p. Jos. Honců, c. k naddozorce finanční
stráže, katol. vyznání víry a byl přijat do lůna církve
katol. —Za časn rozmachu hesla „Pryč od Říma“jest
nám radostno asděliti, že od počátku b. r. zazname
nán jest jiš čtvrtý návrat v lůno kat. olrkve ve
farním chrámu Páně ve Svratce. Jsou to: Frant. Va
lena z Čes, Cikánky, Františka Juklová, manželka
mlynáře z Čes. Milor, Jos. Pavlík, obchodník ze
Svratoucha a Marie Nekvindová ze Svratky.

Nová Ralffeisemka. Dne 23. únorakonala
se v Nedvězím u Poličky ustavující valná hromada
nové záložny Reiffeisenovy. Členů příblásilo se bned
24. Reiffoisenka založena jest působením „Vzdělava
cího kroužku křesť. soc.“, jehož členové tvoří pře
vážnou většinu členů záložnya jejího předatavenstva.
Jako žádná dobrá věc, tedy ani tato neobešla se boz
nepřátel, doufáme však, že za krátký čas zavládno
w obci mínění Roifeisence příznivé. Nové sálošně
„Zdař Bůh |“

Ze Zruče. Dlouho šelaná stavba dráby Po
sázavské hnola se konečně ku předu. U „Hammer
stadtn“ ozvaly se prvé rány dynamitové na budování
touelu, který tu má protínati skály divoce romantic
kého koutko Sázavy. Na jafe rozprondí ae ta nový
život a co nejdříve lesklé koleje plaziti ee budou po
březích řeky, čekajíce ua prvního ubnivého železného
oře. Dá Bůb, že chudý kraj náš oběťastuěn bude kra
jíčkem toho blahobytu, jehož dopřáváno dosud jenom
těm vyvoleným. Laciná vodní esfla aspoň již nyní
vábí sem kapitál, bohužel že většinou německý a ži
dovský. A přece tolik leží mrtvého kova v naších
peněžních ústavech. Bílou vranou nazvati možno tedy
pana Dra. Mičana « Kutné Hory, který zakoupil
„blízký vrob „Fiolnik,“ pluý bohaté rady železné, a
Šenž na tomto místě chce český podnik průmyslový
zalošiti. Přejeme ma hojně sdaru a upozorňujeme
zároveň i ostatní kraby našeho obchodnictva a prů=
myslnictva, aby nedovolily, by cizí spáry zately a0
nám i taly do českého těla.

z Červených Poček. Nový průmyslový
podnik právě otevřen. Jest to prakticky a moderně
zařízená šamotárna bar. Hrobého z Jelauí. Český
tento kavalír rozumí náležitě své době, Jde příkladvo
občanstvu, ukazoje, jak třeba zažitkovati přírodní bo
hatatví českými penězi vo prospěch české věci. Kéž
by si z tobo vzali příklad i naši roloíci a hleděli
epojiti se v dražatva k aakládání podniků ať již ho
spodářekých, ať průmyslových. Plané mlavení pomůže
tak málo jako láteření pak snad při sklenici v bo
spodě na rozpínavost cizáckou, které dříve dobrovolné
odstoupili vlastní v zemi skryté bobatství, Toble jest
bolavá stránka našeho národního a bospodářského
života na Polabí,

Divné zjevy. Před několika dny přišel
v janedorfských lesích u Litomyšle, patřících knížeti
Thurn-Taxisovi, Jan Sedlák, svobodný dřevařa známý
to rouhač, při kácení dříví o život. Padajícím atro
mem byl tak nešťastně zasažen, že byl na místě
mrtev. Den před avon smrtí vyjádřil se týš mezi
svými soudruhy, že by nejraději pochován byl v jámě,
která vyzdvižením kořenů se obyčejně způsobuje, an
by takto žádného kněšonra (přaften) nepotřeboval.
Jeho náhlá, nešťastná smrt účinkovala blahodárně na
zdejší osadníky. — V krátce na to konané (19.—31.
t. m.) třídenní pobožnosti před vystavenou Velebnou
Svátostí, kterou vedli a svými duchovními řečmi
v hojné míře oslavili Otcové Nejav. Vyk. P. Adolf
Innerkofler (z Králík) a P. Josef Gritech (za Svítav),
přistoupilo 744 osob ke atola Páně; i dítky školní
Súčastnily se pilně této pobožnosti a některé s nich
šly dobrovolně k av, spovědi, což bylo sdejším radi
kálním učitelům trnem v očích. Tak vykládal
jeden pap učitel žákům, že kdo k av. zpovědi chodí
apo ní zase do hříchu padá, Pána Boba obelhává
a že on stéhož důvodu také k dádné zpovědi ne
chodí. Dítkém, které a stoln Paně byly, vynadal

fed ostatními dětmi e nazval je „Betechwestern“.
Ýš pán, horlivý to ctitel cizološníka Wolfa, pro

slavil se také tím, še svým svěřeným katoliokým
dítkám při jedné příležitostí dokazoval, že člověk
pochází z opice. Nepochybně chtěl by rád dotčený
zastance Darvinovy opičí theorie volný, nevázaný

šivot pe způsubu opic u nás zavósti. Než my snámebobadíky proti takovým vychovatelům katolické mlá
dežo © prostředky a víme ei od jejich nakažlivé ne
moci pomoci. To by nám ještě ocházelo, aby takové

nesmysly do našich katolických dítek se palj a tytéš eamým německým radikalismem k opicímdegra
dovány byly.



Živé fotografie. Pan Ponrepo navděčilse
hradeckému obecenstvu ukázkou divých fotografií ve
dvoraně „Adalbertina“. Překvepující pohyblivost a
divost fotografií jest prováděna přístrojem, který se
zove kinematograf, jejž sestrojili bratři Lumidrové r.
1896. Jest tedy přístroj tento poměrně mlád, ačkoliv
myšlénka základní byls již dávno známa. Známojest,
že, má-li vzniknonti v oka lidském doje a zřetelného
vidění, masí obras předmětu padnouti na sítnici a
trvati nejméně '/« vteřiny. Následují-li na př. foto
grafické obrazy rychle za sebou, takže ani '/o vteřinu
na sítnici nezůstanou, vznikne voku ze všech preba
vých těchto dojmů výslední dojem, jakoby fotografo
vané osoby se pohybovaly a žily. Skatečné události
ne tedy fotografojí pokud možná četně a mžikově,

ak se nalepají na filmový pás. jenž se otáčí pomocí
PHdele rychlými obraty. Rychle otáčené fotografické
obrazy promítáme pomocí ostré čočky na bílou stěna
a vooku divákově vzniká dojem, jakoby viděl před
sebou odebrávati se n. př. vojnu s Bůry atd. Norota
a zajímavost obrazů přilákala ohromné množetví di
váků, takže ani 7 představení nevybovělo obecenstvu.
Kdyby mobl p. Ponrepo se zdržeti ještě aspoň den,
měl by vždy noazi o místo. Chvály hodnou jest dobro
činnost p. Ponrepy, že při té sháňce po místech přece
dal všem chovancům hlochoněmého ústavu lístky
ederma. Podnik p. Ponrepův, ryze Český, snelonží
skatečně podpory a odporučuje se co nejlépe.

Nepoctivý málezce. | Rudolf Gajduška,
trablářský pomocník no Hobuelavic a Uher. Hradiště
na Mor. příslušný, nalezl řetízek ee zlatým štítkem
a monogramem, Ačkoliv ztráta toboto řetízku byla
veřejněoblášena, jmenovaný „poctivý nálezce“ již dra
bého dne řetízek za 10 K zastavil. Když pak 23. t.
m. přišel zistava prodloužit, byl poznán, zatčen a
zdejšímu c. k. sonda dodán.

Z Cernilova. Umrtí. Činnost jedno
ty.) Dne 26. února doprovodila k věčnému odpočinku
jednota naše korporativně s praporem a odznaky
svého člena Václava Ivořáka, mydlaře v Černilové,
ga přečetného účastenství lidí z blízka 1dál. V Pánu
zesnalý jakoži celá rodina, z níž pocházel, jest oavěd
čeně katolická, proto také tak veliké bylo účastenatví
při pohřbu — Počet členů jednoty etále vzrůstá;
nyní i ze sousedních Libřic přihlásilo se k ní 6 členů
a bude jich prý ještů více. Na letní období chystá ne
celá řada poučných přednášek — Zdař Bůh!

Z vemkova. (Boj proti Raifeisenorkám).
Zvláštním zjevem, jejž pozorpjeme r rozličných ab
normalit venkovského života našebo, jest boj některých
rolníků i zdánlivé zámožných proti vzrůstajícím Iai
feisenovkám. | Patrali jsme po příčiné tohoto zjevu u
co jeme nulezli? Jsou to pravidelně mužové, kteří
visí ať v-řejně neb tajně na kličce židovu úvěru. A
Raifeisenovky mají v židovském kapitálu úblavního
nepřítele, protože pomáhají lid vysvoboditi z drápů
těchto příteličků. Jaké to snížení, býti otrokerp cizího
kapitálu a pro něj v neprospěch vlustních spulasou
sedů bojovatil Jaký to nerozum, platiti dejme tomu
cokrovara za vybraný „foršus“ f"/, když možno do
stati peníze lacinéji | Ale ta pýcha! „Já se budu
prositi, v továrně dají a radi“ Jak by nedali, když
továrník vypůjčí si peníze na 49). Co tu již vydělá!
A což pak když řepa se vozí. Toť také blavním dů
vojem, proč ceny řepy tak rapidně klesají. Jedni
„tnosí“ sazeti a brátí za ni mizerný groš, jiní tajné
dostanou více a obě pak strany třetí tona. Dokud
nevuikne pravé porozaměví v náš lid, dotod. bllné
poměry se nezlepší. Pěkuá (a úloba naskýtá se
lidem dobré wůiel

Ze Nkutče. V měsíci ledna a února scházel
se kfestaneko sociální spolek o 4 hodině odpolední,
Nejprvé cvičil vdp. děkan S. Drořák písné kostelní
podle „Ultáře“, pak měl časovou přednášku asi I bud.
trvající a ku kouci opakovaly Be nacvičené písně.
U 7. hodině se členové rozešli. V nedeli při ranních
službách Božích začal se zachovávati celý řád, který
je v „Oltáři“ předepsán. Bohoslažbu při krásném a
dobrém přednesu písní činí na přítomné vznešený
dojem. Na konci mavopustu pořádal spolek pomocí
svých členů u pro své členy do 11 hodin v noci trva
jící zábavu

Akce ku popisu okresu Chrudim
ského a Nasavrokéhe, podniknutančitelstvem
školního okresu Chradimekého, znamenité již pokro
čila. Cbcef učitelstvo podati popisem tím zrcadlo
mioulosticeléhookresu,načrtnoutikoltnrní«národo
hospodářský vývoj jeho, uvědomiti si nedostatky ve
všech oborech lidského života a cesty, kterými by bylo
dále ee brátí. Ustavující valná hromada výbora ku
popisu okresu Chradimského a Nasavrckého konala ae
dne 27. prosince r. 1900, v níž zvolen předaedou c. k.
okr. škol. inep. p. Petr Vepřek, místopředsedou p. V.
Paulus, ředitel škol v Chrasti a jednatelem učitel p
Alois Klaus z Heřmanova Městce. Ku sebrání mate
riála po okrese rozdělili se pracovníci v 9ti odborech:
1.) přírodnický (zvířena, rostlinstvo, nerosty; 2.) pra
průmysl, dopravu, obchod; 3.) pro církre a školy“
4.) pro místopis a historii; 6.) pro kultara; 6.) pro
veřejný život a zdravotnictví; 7.) pro zsměděletví;
8. Haanční; 9.) obrázkový. — Dotazníky, rozeslané
jednotlivým školám a jiš vrácené, unesly objemný
material, z čebož povatati masí dílo cenné, dokonalé
a všestranně zajímavé a původaí. Bude to dílo vědecké,
které zaujímati bude v literatuře místo čestné. Pro
vázeno bude několika mapkami a mnoba sty obrázků.
—Jako při kašdém podniku, má-li se potkati se
sdarom, jest třeba peněz, tak i toto dílo bude vyža
dovati značných obětí a nákladů finančních. Mezi
přední příznivce po této stránce čítáme: akciový cn
krovar v Hrochově Tynci 200 K; okresní výbor chru
dimský 140 K; akciový cukrovar chradimský, obec
Chrudim, záložnu Chrudimekou a 100 K; spořitelna
Chrudimskou, Jeho Biskapskou Milost J. E. Brynycha,
J. J. knížete Anereperka u 50 K; okresní výbor Nasu
vrcký 40 K; akciovou cihelna Bylanskou 20 K; ubec
Přestavlky, p. Fr. Slavíka, majitele cihelen v Uřeticích
ů 10 K, — Na poslední echůzi výboro, dne 16. m

února odbývané v Chrudimi, přikročeno k rozdělení
látky jednotlivým referentům. Popis asavců a ptactva
spracají: pp. Miknre, Fr. Dokonal, Alex Křížek, c. k.
gyran. prof. Květena podají pp. J. Zitko, E. Kalenský;

logií a nerostopiu prozkoumají pp. Kudrna a Knták.
průmysla, dopravě a obchodn pojednají pp. Votruba,

Holas, Holab. Dějiny a vývoj církve katolické podá
p. katocbeta P. A. Libich, evangelické p. oč. Meduna.
ukolství okresa zpracují pp. Panlus (a Vondráček.
Historickou stať obstarají pp.: prof. Dr. J. L. Píč,
univ. docent, městský ruda a lékárník K. Lábler, a
učitel A. Klana, jemuž výbor ku prozkoumání archivů
vyžádá přislušnou dovolenou. O lidovém umění pojedná
učitel na měšťanské škole p. K. Zákoucký a Otokar
Svoboda. Kultaru zpracuje p. J. Blažek. Veřejnýživot
a zdravotnictví projednají pp. J. Černíka J. Mikan.
O podnebí referovati badou pp. Fanta a Pochobradský,
o zabradnictví p. Vohralík, ač. hosp. školy, o geologii
prof. Trojan; zemědělství obatará p. prof. Střítežský;
aestbetiku pak p. F. Zavřel Lesnictví, honba, rybo
lov p. Motyčka. Odbor obrázkový májíž po ruce řada
obrazů; přes to žádá, aby každý, kdo chová pěknou
a jaanou fotografii některého místa, krajiny, památného
a zajímavého předmětu, laskavě ji odboru zapůjčil a
to k rukám p. řed. F. Votraby v Chradimi nebo M.
Kotěšovce v Heřm. Městci. Fotografie k reprodukcí
upraví p. K. L. Thuma, učitel a slluetrátor v Heřm.
Městci. Též na odbor finanční naší veřejností nebudiž
zapomínáno. Vrcbním redaktorem zvolen byl p. c. k.
okr. škol. inspektor Petr Vepřek, jemuž k race při
dělen p. Alois Klaus, učitel v Heřm. Městci. Volba
udší redakce vykonána bude koncem t. r. O postupa
další práce neopomeneme podati zpráva.

Trýzněmí zvířat. Pokáráníveřejnéhozaslu
huje jednání některých čeledínů i rolníků s potahy
v čase zimním. Uprostřed třeskatého mrazu nechá
vají koně státi na ulici, před hospodou třebas po
celé hodiny. Byli jsme svědky, jak ubohá zvířata
spocená zimou 89 chvěla, utíkala, mezi tím co pan
tata bumbal v houpodé pil a čeledín se ohříval a ne
trpělivost přemrzlého potahu ranami zaháněl, Bylo
by záhodno vystoapiti proti tomu rázně s každého
takového necitu bez milosti udati. Snad ratvrdlým
erdcem jeho pobne pak řádná pokuta, když pohnonti
jím nedovede anad jistá škoda.

Úmrtí. Pan Leopold Waldek, c. k. nadporučík,
zemřel dne 25. února t r. v Praze. Tělesná schránka
zesnulého byla do Hradce král. převezena a na hřbi:
tové Pouchovském pohřbena. — V poslední chvíli
dochází nás zpráva, že 27. února t. r. zemřel v Chra
dimi býv epiritual školských sester, nyní na odp.,
vlp. Josef. Podbrázký. Pohřeh koná se v sobotu
1. března. R. i. p.

Čtěte a rozšiřujíe pozoruhodnou novinku!

Mietr Jan Hus nebo sv. Cyril a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zaslabuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena JO h.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

Různézprávy,
Lev XIEE. Mimo to, že av. Otec bude v r.

1903 už 66 lat knězem, bude po vůli Boží alaviti
trojí jubileum: diamantové, ježto v témž roce bade
60jetbiskupem;zlaté,jelikožtehdážbude50letkardi
nálem, a papežské somijubileuu, protože bolidá uvidi
jako papež „léta Peirova“. Dobrotivý Hospodin dopřej
Jemu + celé svaté církvi té radosti|

"Ne Slovensku v Torčianskomer. Mortině
zakládá se nový podnik akciový: továrna pro výrobu
celulouy. Měkkého dříví, z něhož se hlavné celnlosa
vyrábí, jes: v lesích slovenských dostatek. Akciový
kapitál 1,000.000 rozdělen na 5000 akcií po 200 K.
Výnosnost závodu jest zaručena; jenom třeba, by na
tneí podnik ten podporovalí.

Nevhodná četba pro lid. „NašeListy“
nabízejí k hromadnému rozšitování číslo proti Rozvo
jistům namířené. Jeme tobo mínění, že ostudné články
R -zvoje proti diecósi hradecké psané neměly se vůbec
an popalarisovatí otiskováním v „Našich Listech,“
poněvadž pohoršení se tím rozšířilo 1 mezi lidmi, kteří
Rozvoj nikdy do ruky nedostali. Teď ee má hromadně
ostuda rozšiřovali. Výstřelky Rozvojistů zná potříti
přísluáná autorita. mezi čtyřma očima, ale na foram
novinářské se nemají zavlékati. Přílišná horlivost také
někdy škodí.

Čerstvé zprávy přinášejí„HlasyzeSiona.“
Dne 20. února přinesl zmíněný hist z „Osvěty lida“
otisknutou „novina“, že prý a0 p. Dr. Heyl nazval
v Besedě dne 5. t. m. potomkem starých Husitů.
Schůze v Besedě konola se již minalý rok 5. října a
Obnova také přivedla 14 října tento překroucený výrok
na pravou míra, ale p. Sádkovi to nic nevadí, aby
obřáté staré zelí předložil svým čtenářům jako čerstvou
stravu. Patrně zná žalndky svých čtenátů a pročež
nám již nic jiného nezbývá, nežli vysloviti zdvořile:
„Dobré zažití I“

Židovětí otrekáři. „Novinyz Pod-Rad
hoštá udělají: „Ve Varšavě zatěeno bylo tyto dni
deset židů, kteří právě do Ameriky chtěli vypravit
26 děvčat ve věku 14—19 let. Hanební lidokapci sli
bovali ubohým děvčatům v Americe skvělou službu
— Roský list „Novoja Vremlja“ | přinesl nedávno
článek o široko rozvétveném obchodu a děvčaty,
který obstarávala zvláštní orgavisovaná banda, mající
své důvěrníky po všech končinách Rasi, ba i v kon
činách asijských. Colá tato banda sestává výhradně
ze židů, Tito vylákají dívky pod záminkou výhod
ných služebních míst a zatím je pak prodají na
místa hanby, kdež se teprvo ubohá děvčata dovědí,
jak bylu podredena. Obchod s děvčaty je v pravdá
hanbou doby, která se chce honositi lidskosti. Čas

řád bojí dále. Proto je zepotřebí vystoupiti proti
tomuto obavnému zlu se vší přísnostía stanoviti na
ně tresty drakonické. Pryč s humanitou tam, kde sa
jedná o vrahy duše itěla. — Ve Vídni byl odsouzen
v trestním stání, jemuž předsedal soudní vrcbní rada
baron Distler, Židovský kaplíř Schulim Apter, bydlící
v Leopoldově. Týž zaprodával služebná děvčata,
která přemlouval, do brlohů hanby do Ameriky.
Schulim Apter pocháší z Tarnopolu a v kd*fta ron
pomábali také četní jeho příbuzní. Oduonzen byl na
6 měsíců do těškého žaláře. — Bezpečnostním orgá
nům rozeslán byl prárě oběžník, aby stíhaly pověst
ného kuplíře z Tarnopola v Haliči, jménem Heřmana
Taitlberga, jehož činnost známa jest ve všech zemích
mocnářství Rakouského, jmenovitě v okolí jeho ro
dištů. Taitlberg láká mladá, nezkušená děvčata, při
slibuje jim pohodlný « bezstarostný život a zakoupiv
si je, odváží je na trh do Buenos Ayrů, kdež je pro
dává do vykfičených domů. Policii v Buenos Ayrech
vyzrazen byl tentolidokupoc jistým mladým Polákem,
jenž zablondiv do jedné z vykřičených tamních míst
ností, setkal se tam s čtyřmi nebohými krajankami,
od kterých zvěděl, kým tam byly zavlečeny“. Rea
liatický „Čas“ s gastem při každé příležitosti pou
kazuje na „sarovost středověku“, aby naši církev
v očích svých čtenářů enfžil. Ale že se nyní,v století
osvíceném dějí ještě horší věci než za středověku,
o tom „Úaa“ až přílik „anášalivá“ mlčí. A přece by
bylo lepší a prospěšnější upozorňovati na zlořidy,
jež v přítomnosti bují, než připomínati výstřednosti,
které se sběhly před více stoletími. Neujde-li pozor
nosti „Času“ žádná slabina katolíků, nechť „nestran
ný tento list aspoň někdy poukáže také na hanebné
lži v listech socialistických ukládané a na některé
příklady židovaké humanity. Naskytuje se k tomu
příležitost každého dne. — Posad jsme čekali marně.

Upozorňujeme na dnešní insert p. Hart
manna; podporajte našince, který dosti těžce zápasí
s konkurencí židovekou.

Všeodborovému síružení křest. dělnictva pro
království České laskavě darovali:

po 1 K: důst. farní úřad Slepičky a důst. farní
úřad Košíce; po 2K: dp. J. Herkner, farář Bilá
Třemešná, dp. B. Beneš, kaplan Libštát, vdp. F.
Dohnálek, farář Libělát, vdp. F. Vohnout, děkan Vys.
Veselí, dp J. Elitzer, kaplan Rychmbark, vdp A.
Vančura, děkan Něm. Brad, vdp. A. Vašátko, farář
Král. Městec, dp. J. Kovář, admin, Wildechůtz, dp.
A. Štěpina, apiritual Slatiňauy. vdp. V. A. Kopecký,
vikář Nové Hrady, vdp J. Buchar, děkan Opatovice,
důst, far, úřad Bernsdorf,vdp.J. Zabulon, far. Schirm
dorf, dp. P. Rozínek, kaplan Skalka, vdp. J. Janský,
děkau Zahrádka, ctb. škole. sestry v Hradci Králové,
vdp. A. Nývlt, děkan Úatí n. O., vdp. J. Vimr, farář
Petrovice, dp. J. Středa, kaplan Dol. Dobrouč, vdp.
V. Petřík, farář Koranice, vdp. Al. Krsek, farářMalá
Úpa; po 3 K: dp. Y. Sokol, kaplan Česká Třebová,
vdp. Mnegr. J. Klein, č. kanovník Činěves, vdp. J.
Pospíšil, farář Ložec; po 4 K: vdp. J. Lašťovička,
farář Nižkov, vdp. J. Letošník, děkan Polička, vdp.
F. Bočička, farář Bobárna; po 5 K: sl. katol. jednota
v Nebovidech, vdp. J. Závodní, kanovník Ianomostí,
vdp. Dr. Fr. Reyl, Hiditel Hradec Kr., vdp. F. Degl,
farář Jablonné n. 0.: po 10 K: P. V. K. a vdp. J
Horký. děkan-jubilár v Heřm. Městci. Všem dárcůtu
„Zaplať Bůh!“ O další dárky ve prospěch dělnictva
křest. soc. prosí Frant. Jukl, kaplan v Hradci Král.,
t. č. tajemník „Všeodbor. sdružení křesť. dělnictva

"Tržní zprávy.
V Hradci Krilové, dne 22, února 1972. 1 ul.

oŘenica K 14-20 —1640, fita K 11 80—12-70, ječmere
K 920—10830, ovseK 6 10—680, prosa K 850—941.
vikoe K 12:80—13 20, hrachu K 21-00—2+:00, čočky
K 22-00—24'00, jahl K 1800, krup K 16 50—2400,
bramborů K 200—220, jetelového semínka červeného
K 76:00—9200, jetelového semínka ras. K 11000
—12400, méku K 3200—36*00 Iněného semene K 17:00
—1800, 100kg. žit.otrabK 1000, pšenič,otrub K 1150,
1 kg. másla JE 1-92—2-08, 1 bg. sádla vepřového K
1144—1-60,tvarohok 0:32—036, 1 vejce 6 h. Jednu
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
4 50—5 80, jedna kopa drobné zeleniny K 1'20—3"50,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkve 160—320.

Listérna redakce.
Kostelec n. Orl, H. Štěpanice, Želiv, Cuelav,

Heřm. Městeo, Laažov. Pro nával látky odkládámo
do příštího čísla.
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LIBIRÉ PIONŽ

Cena 6 K, spěvní hlas 1 K, skv. váz. 0 2 K více.

Mnohými zpěváckými spolky s neobyčejným
úspěchemprovedenyunisono aborem.

Hlučně aklamovaná čísla z repertoiru Maňy

Menšíkové, Otlile Dvořá:nové, J. Sia
víkové Dámského“ čvěc. lercetia,Karia Buriana, OL Mařáka,J. Vikto

rina a mu,j.

Žádejte při zaslání obnosu předem franko
v hudebním závodě

EDITION M. U.
(Mojmír Urbánek).

Praha, jen Václavská ulice číslo 21.
Moderuí závod — Rychlá a solidní expedice.

— Velmi nízké ceny. —

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valchavždy potrvá, neboťtvrdostí a nezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy hladkou a čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší sněhobílé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i Času do
eílí jako žádná jiná pračka aniž prací stroj. 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 třída526.

aan V-BedhBrdneDEDUČDODOBPOSTVOB BGeddPŘAAddedět

R
Josef Neškudla,

e. a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

oporučoje P. T. veledůst. duchovenstva
vůj všěudež osvědčený a mnoha doporu

čeními nejčastěji vyznamenaný
e. a k. dv. výrobní zévod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní. — Illnetr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.iRRRÉ
OBRAZY

s hracími stroji,
české nábožné písně hrající

sošky z poroelánu oměleckyprovedené,
zrcadla, dodávánejlevněji

(hmel František v Kolíně,

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vločného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křestánského, avépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Cao0M

Provoláni.
Číšníci a malohostinští!

Spolek číšníků a malohostinátí v ©Hradci
Králové usnesli se pořádati

NANLFESTAČNÍ SJEZD
číšnlctva a malohostinských severovýchod Čech

v Hradci Králové
US“ na den 20. března 1902. "B

Přátelé! Těžký úkol vzali jsme sobě za cíl!
Chceme sloučiti dva slabé stavy vystavené

na pospas všem třídám občanstva a všem možným
berním šroubům. Chceme, aby vláda, která tolik
povinností na nás ukládá, přiznala k nám také
své povinnosti v hájení našich práv a v chránění
našeho existenčního bytí.

Chceme společným vystoupením manifestovati
proti našemu nepřirozenému postavení socialnímu,
přesvědčiti rozhodující činitele, že máme 8 důstatek
sil a odvahy, abychom stavěli zákonnými prostředky
meze všemu bezpráví na nás ku škodě obecenstva
i státních zájmů páchaného.

Kdo jste odhodláni k rozhodné akci ve
prospěch nás všech podnikané, dostavte se ku
sjezdu Královébradeckémn a agitujte ve SBvém
okruhu k hojné účasti.

Svěříme li si své stesky a přání a poznáme li
se, budeme na polovici cesty k cíli.

Bližší program bude co nejdříve rozeslán.

Bohdan Bohn, Antonín Vokál, Josef Geller,
t. č. jednatel. t. č. místostarosta. © t. č. předseda.

Josef Hájek, Za malohostinské:
t. č. pokladník, Bohumil Košťál,

t.č. předseda spolku hostinských.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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.

Ojetý landauer
v úplně dobrém stavu jest levně na prodej o

Čeňka Bubna,
kočárníka vwHradci Králové.

Tamtéž lze dostati též mové kočáry, soustavy
nejnovější a v ceně nejlevnější. — Práce dobře

zaračená.

ooo poobooteé

i Malnský křen

: toet,ikleský :
KESDXEPIGHIXCPIGCPIXEPIX

5 kg. asi 16 kořenů K 6 —
5.2, 22. , ,620
5, „2 , „4505, 230., 4

franco poštou.
100 kg. Malinské cibule K 8—

1 kg. Majoranky „K2-—
1 kg. Hincian . „K 120

zasílá

RPXPXÉEXHX PRPXPKÉX
Nejdůatojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. dhteslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
m- kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. 8 od
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodoých platebních podmínkách,

Přečetná pochralná nznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ocbotné a bezplatně.

x Závod pro kostelnípráce a výrobu rámců xsaložen r 1591.

KEXHXAXHKPXHNHNŘ
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabízi

PřanildkíJOO
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.
m.,

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník,„přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

| doporučaje ctěnému obecenstva hojně zásobený
i 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
jskosti: dále pendlové hodiny 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 správky hodinek so vyřizojí.
DY“Vše za levné ceny. "E

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

PXPXPXHXÉPXRÁHXÁDHX

KPKAMx
+ +b

"=
£ sd pro namOCNÉ

w elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchajicí

=PnAROATOOIAAA

aaaaPa"a

CAji

a J. Bazoní,Počátky »
a"BV

o a*pokojích a kuchyni se vším
příslušenstvím v druhém poschodí
v „Adalbertinum“ lze pronajati
PB“ od 1. března b. r. "již

Jižní strana,

Podmínky v admin. „Obnovy“.
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Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

Písárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova ul.
č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Posílám příslušný obnos za obdrženou sochu
Panny Marie Lourdské 1 ob ednávám zároveň
jeskyni s mensou na onu sochu dle cenníku. Žádoucno,
aby jeskyně byla k takové spokojenosti provedená jako
ona socha. .

B úctou
Václav Tejkl,

os. děkan v Kyšperka.
V Kyšperku, 11. září 1900.

První výroba

věžnic

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 nasplátky; cena
levná, jakost výborná.

MĚ Čáslavi |
KARLA ADAMCE, o

a Založeno r. 18560.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

se stříbra, bronsu a jiných kovů
vůe alině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje vežkeré objednávky co nej
Levněji vyříditi, Platiti možno téš ve lhůtách. Opravy
snovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mí

losti. Sar závod můj může se vykázati četnými pocaval
mými! přípisy P. T. zákazníkůa Odporučuje se tedy k zajpení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií,rolikviářů,

bek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků nakřest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tj, patenek atd. co nejvíce.

= SUKNAE
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímo období

us nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
Da požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní důmsse sukny v Fradei Králové.

Závod založen roku 1834.

Stavební kámen. Cementové tašky.

Nejvýhodnější nákup
bílého podolského a pražského hydrau:
lického vápna, pravého portland
ského cementu, sádry čtukaterské
jakož i vešker. stavebních potřeb jen u

Jas, Ianyota
továrna cementových výrobků. podni
katelství betonových a rabicových prací

Hradec Králové-Plotiště
pod viaduktem.

Šamotové cihly a hlína, kameninové
roury.ooo paoonoŠ

(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné,Belerd
dího třída 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv.- Vác

m lavakézáložny,
doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědníce, křtitelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
volidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

všdy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
Původní nákresy, cenníky a rospočty desplatne a

jranko. Ceny levné a přisnívé platební podmínky.
Be" Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. "aRLPPPS

WB“Pozor:"i
Všechny otěné pp. consumenty a odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r.veškeré ky
weliny dřerné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamami
vedeny byly, jsou sakázány, jelikož zdraví Wiiskéma
jako škodlivé usnány jsou.

Podnik na zužitkování ovoce
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 druby likérů, marmelád, kom
potů, ješ na skladě máme od české akciové
továrny oa zužitkováví plodin v Třebenicích.

Jeiika voškor. druhů z kašdé madůství

ZB

Veledůst. duchovenstvu, sl. řeholím, stavům
a P. T. obecenstvu

' uctivě oznamuji, že za tovůrní eeny zboží
| zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
| vlasy, houby k myti, žinky, toiletní mýdla
| ve velkém výběru, ústní vody. vůně ve
| stkvostných kasetách, hodíci se k vánočním
Ldárkům a j.

Výborné creamy ku holení Naton a
gehavleg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, zů
silám od I sl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyskonšení vyměním nebo
pemíze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kasů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji zvláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a oprávně 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,
aklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Ellěčina tř. 1 n.

*'o0oo000000
Vlastní výrobu -=

w- winěných látek
na obleky

Ševioty, kamgarny, pervieny a všecka
kostelní sukna odporučuje

Ignác Strádal v Humpolci.
Vzorky na požádání franko.

ODOOOOOOGO

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 140 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se
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v ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šeležnými růmy, sí

těmi 1 vsagstním.
ie1y.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

i ku definitivní objednávce.

OM" Nestetná veřejná i písemná pochvalné uznání. “ffiij
Založeno roku 1836.

. , Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře vo Výpraehticich)

EIdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

B výrobní závod ;

Bvšech kostelních paramentů.
ši Cenníky, vzorky i roucha botová na ukásku f

se na požádání franko zašlou.

TEEEAR

a PRATT ERTFEETVETTELPBU PLETE

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém 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 ua

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a vospočtyseneúčiují.
Provedeno ke 300 oltářů.
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hotové, různé druhy, dle nejnovějších vzorů anglickýcha fra dřívo J. Jeřábokotové, různé druhy, dle nejnovějších vzorů anglických a fran

couzskýchmámoa skladěv mémnovémvelkozávoděskočáry v Hradci IKrálové, vellká podsíň.
i Kré Jediný křesťanský modní závod

vedleA E Oykenslstoře i kých látkách.
Úplná záruka za trvanlivost, dobrou jakost a lehký chod. Daleko : : :

lepší nákup než v Praze a jiných venkovskýchzávodech. Stálý Ku každému A ob ně selkén n Dn Von novinky
dodavatel kočárů více šlechtických domů, průmyslových závodů a hedvábné, viněné a prací tu- 1 cizozemské.

velkostatkářů.Mujitelstátních cen a pochvaloýchdiplomů. Mám Ď Hedvábné a vlněné pokrývky. Šátky na hlavu i převěsné
©) též na skladě množství kočárových postrojů, cestovní brašny a :

kufry, jezdeckénáčiní,divany,matrace"na pérách atd. gap- Úplné zarnitury. <
Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1883.JANČERNÝ.Z

č)
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| Jnšijový týden
tetošního roku vykasuje tu řídkou zvláštnost, že svátek
Zvěstování Panny Marie, připadající na úterý ovatého
téhodne, církevní slavností srou přeloženjest až na

o dobupoVelikonoci,dne7. dubna,hohoslužbapakvúterý
uVZ n o poádovéhotéhodnekoná se dle času(de feria 3 Mai.abd.) a tudížis pažijemi. Jelikož pak úterek ten slaví se

ve vořojnosti jako svátek zasvěcený, budeme míti při spí
vané měl sv. ta zvláštnost, že na kůru zpívati se budou

Jménem místoí správy duchovní vzdávámetímtowŘelý dík wšem, kdož

se aůčastnilipohřbuveledůst.pána pašije podle S, Marka.a
Protože české znění těchto pašíjí v obyčejných

perikopářích po ruce se nenachází, vydala nížepsané
knihtiskárna zvláštní otisk pašijí sv. Marka určený pro

p zpěváky umučení Páně na kůru, a lze je dostati v praktické úpravě (zvlášť ku zmíněnému účeli)

rady bisk. Konsistoře, bisk. vikáře, býv. c. k. škol inspektora okresu 10 kusůregistrové80 str. 8za 80 haléřů
Chotěbořského, faráře v Přibyslavi. (s portem90 haléřů).

, . Věasné objednání je žádoucno, ant náklad tiskne se

Především díky vzdáváme vldp. Jos. Šimkovi, vikáři a děkanu v Polné za jen obmezený le objednávek právě je pro potřebu
ochotné vykonání církevních obřadů, krásnou řeč pohřební a služby Boží, ostatnímu úřskopisemposlováik“ ední chvíli nebude možnojiž pak
duchovenstvu vikariatnimu, jakož i duchovenstvu zúčastněnému z cizích vikariátů, ne
velect. p. úředníkům patronátního úřadu, c. k. soudu, c. k. berního úřadu, p. A. Biskupská knihtiskárna
Kórnerovi, lékaři, p. okres. starostovi, p. měšťanostovi,sl. zpěváckému spolku, správám v Hradci Král.
škol jakož i p. učitelům z vůkolf, slav. spolkům: pohřebního bratrstva, živnostensko
řemeslnického, veteránů, katol. tovaryšů, všem kollaturníkůám a známým, kteří jej dni i 1 11 '

v tak hojném počtu na poslední cestě jeho doprovodili. Pnl kuřáci POLO * Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeobecné oblíbené

Zaduchovnísprávu: ym M4 e á
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne

Jan Tošovský, škodnékourení,jelikožsekouřhnedna prvním
ini místě čistí (ochladí) a škodlivého nykotýnu sprostí,

administrator. Znečistění odlivky vyloučeno. 1 kus K 140, 3 kusy
K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokoním,
obchodní a zasílatelský dům.

Učně
řádného z křesťanské rodiny přijme

Jménem místní katolické správy duchovní i jmenem příbuzných vzdáváme tímto

Josef Komárek, srdečnýdík všem,kdožpelaskavězúčastnilipohřbuveledůstojnéhopána

závodklempířskýv HradciKrálové. Ť „v b | v kpepa | 1.I.L. (omaše Dlažka,
o o biskupského vikáře v. v., bisk. notáře, po dlouhá leta zástupce církve v c. k. okres.

školní radě, osob. děkana a faráře v Libici n. C.

—

Zejména jsme povinní vadáti upřímný dík vldp. Adolfa Pažoutoví, správci
; vikariátu a děkanu v Sadské za ochotné vykonání církevních obřadů s služeb Božích,

o k o dp. Václavu Petříkovi, faráři v Kovanicích za dojemnon pohřební řeč a ostatnímu du
. * S chovenstvu vikariátoímu skoro veškerému,dpp. farářům: Josefu Vobořilovi z Veltrab

a Františku Kladivovi ze Sán, dpp. členům řádu kapucinského v Kolíně,P. Jakubovi

| a B. Brunonovi, dvojctih. pp. far. e. c. r. z Hořátve a Libice n C.. alavné c. k. okr.školní radě v Poděbradech, obzvláště velectěným pp.: p C. k. okres. hejtmanu,

9 p. Fojtovi, komisaři,p. škol. okres. inspektoru, p. okres. starostovi, pak velováženým
majitel pil pp.: p. řiditeli cukrovaru v Libici n. C. s veškerým mu podřízeným i přidruženým

ply úředniotvem, p. přednostovi stanice 8přidělenýmperem Alarojmsborůmučitelským v Libici n. C. a Odřepsích, vůbec všem pp. učitelům, kteřív tak hojném

V Kounově u Dobrušky počtu(asi 26) i z dáli ne sešli a (asi 20) výmský Pr obzvlářnídůkaz„áa přízně k zesnulému osvědčili, zvláátě p řídícímu učiteli v Libicin. C.sa obstarán

vk K K B zpěvua krásný věnec — pak jménemneznámédárkyni věnce ve Vídni,místním
p OVaVRdnYCKEVÍpekané1 ře- spolkům: katolickému lidovému, zedniokému, dobrovolných hasičů v Libici,

zané všeho drahu v cenách nej. Odřepsích a Kánině, pp. starostům z farní osady Libickó i všem ostatním přátelům
levnějších. — Dle přání dodá a známým, všem občanům obojího vyznání, kteří jej v tak hojném počtu na poslední
ihned stavivo ke stavbě vlastními cestě jeho doprovodili.

JJ, Potahy. — Na dopisech budiž © V Liblel m. C, dne 22. února 1902.

o Pozoamenána poslední pošta: o Zapříburo 6: Za duchovní správu:
Bystréu NovéhoMěstan. Mot. Pavel Blažek, Jan Biskup,

farář v Drásověna Moravě, prozatimní administrator.
bratrovec.EDNET

Majírel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — [iskem bisk. knihtiskárav v Hradot Kral



ce naše přivšech kulturních podnicích jak světských,
tak i náboženských dává ss teprv doháněti k tomu,
w čem by vlastně měla vůdcovstvím předcházeti.
Štěstí ještě, že v Hradci Králové máme v lidových
vrstvách několik čilejších lidí, jinak by východní
Athény knlhaly za poslední Lhotou při všech pudní
cích. Oslava jubilající blavy křesťanstva, ve vzděla
ném světě bez rozdíla vyznání obdiv budící, podnikla
tovaryšská jednota přednáškou, kterou se vzácnou
obětavostí převzal sám Vrchní Pastýř ndp. Edvard
Jan. Slovutný řečník před četným posluchačstvem
ponejvíce z krabů lidových, rozvinnl v poutavé
řeči význam papežství v rozvoji náboženského a kul
tarního života katolických národů. Upřímná slova
vznošeného řečníka našla ohlasu v duší posluchbačstva
a vyzněla v nadšených slovech hymny papežské:
„Bože, Ty Lva XIII. žehnej a nám zachovejl“ —

Sportovní klub pro Hradec Krá
lové a okolí pořádáv sobotu dne 8, března 1902
pro své členy ve svých spol, místnostech v Grand
bótelu zábavní večer s velice pestrým programem.
Přestávky mezi jednotlivými čísly vyplní klubovní
antomatický orchestr. Zučátek přesně o půl 8. hodině
večer. —

Záložna královéhradecká. Za měsíc
únor 1902 vloženo K 80.37108, vybráno K 118.110'23
a zůstatek K 1,339.359-76. Půjčeno K 83.453,
splaceno K 89528.01 a zůstatek K 1,193.696-22,
Počet účtů 2.293, pokladní obrot K 803.409-23 a
záruční fondy K 101.879:48.

Sebevražda. Dne 1. března ráno zastřelil
se ve vojenské konceláři desátník od vozatajstva zdejší
posádky Jan Novák, jediný syn rolníka pana Josefa
Nováka ze Svobodných Dvorů n Králové Hradce.
Nešťastaíka prý si velice vážili důstojníci i sondrubové,
V zanechoném dopise loučí se s drahými a že už
nastal den jeho cíle, Příčina smrti opět neznáma.

Divadlo v „Adalbertinu.“ Jednota
katolických tovaryšů pofádá v neděli dne 9, března
b. r. divadelní představení „Na Valdštejnské šachtě,“
drama ve 3 dějstvích od Stroupežnického, Drama
toto jest repertoiral' bron Národníbo divadla u pro
město naše již zapumenotou novinkcu, poněvadž po
sledně bylo zde dáváno před 8 roky. Divadelní před
stavení bude pořádáno ve velkém sále, jakož všecka
budoucí představení budou pouze ve velkém sále po
řádána. Začátek o půl 8. hodině večer. —

Útrpné právo městské. Starézlatéčasy
samostatné justice města našeho připomíná nám ob
čas „Osvěta lidu“, klerá již po leto udržuje v pachto
bývalý městský pranýř, na němž vystavuje stabulkou
na urdle všecky sobě nepobodlné aneb cizí osobnosti,
Takového pranýře oknsilo učkolik osobností za náv
štěvu vojeuského I, monstre-concerta v „Adalbertinu,“
takže po celých l4 dul nemlavilo se o ničem, leč o
velikém inkvisitoru a jeho obětích. Pranéřovaní byli
předmětem soustrasti, pardonovaní vinníci byli před
mětem závisti a neprávem popravení byli šťastné
vyreklamováni. Dalo se očekávati, že po takovém
nádherném auto da fó, při němž nebylo šetřeno ani
věku ani důstojnosti, ba uni nevinných dětí, — ne
opováží se uni živá noha páchnouti do zamořeného
ovzduší „Adalbortina,“ poněvadž biřičové městští ohla
šovali již opět stavbu nového lešení pru obrovakoo
justici. Ale zatím se stalo něco zvláštního. ©Do dru
hého koncertu přišli téměř všichni, kteří byli již na
pranýři o přišlo ještě dosti nových obětí po muče
nictví patrně prabuoucích. Málo slabochů, kteří stojí
dosud pod knutou velkoinkvisitora a jeho biřiců, zů
stalo doma. „Osvěta“ ku svému zděšení seznala, že
její vliv v městě našem mizi, proto tentokráte tak
tiku změnila a místo dlouhých muk odpravila krátce
vše ky návětěvníky drobého koncertu prohlášením jich
za voly. K celé téžo aféře poznamenáváme: Nenapadá
nás hájiti německé pozvánky ačistě německý program
prvého koncerta, ale úpluým igoorováním pozvánek
aneb útoky novinářskými sotva by se zjednal respekt
k vlasteneckému citu našema, jak jeme jej shledali
při koncertu drubém, jenž přinesl již 3 čísla nej
přednějších českých akladatelů. Pranéřovati někoho,
že čel na vojenský koncert do „Adalbertina“, jest
nejméně řečeno farizejstvím, protože „Osvěta“ zvala
nejenom hradecké obecenstvo, ale celé okolí na kon
cert Filharmonie, kde bráli také vojáci, jenže v pře
strojeuí, Když již elvilista vůbec nemá dle názoru
NOsvěty“ vojenské muzikanty poslouchati, ať vystoupí
také proti epoluúčínkování vojenských muzikantů při
koncertech Filharmonie. Pokrokový list má nejméně
zamhuřovati oko při zásadním stanovisko pokrokové
strany ku militarismu. Očekáváme, že v nejbližším
čísle „Osvěty“ bude vypraven prostorný pranýř pro
všecky ty stoupence pokrokové strany, kteří pro svůj
koncert vojenské hudebníky sháněli, je poslouchali a
hru jejich jiným odporačovali. Jeme zvědaví, zdali
etoupenci „Osvěty“ provedou na sobě harakiri,

V mimořádné schůzi měst. zastu
pitelstva v Hradel Králové, jež konatise
bude dne 7. března 1902 o 5. hod. odpolední, 1.
rozhodné se o dodatečných modalitách některých
kupních smluv stran pozemků bloku čís, III. (Moru
dovky); 2. rozbodne se o žádosti p. Josefa Bečičky
za prodej parcely čís. 8 v bloku III, a p. Dra. Alb.
Gatha za prodej pozemku na křižovatce ailnice ku
Pražskému Předměstía cesty k Pláckám; 3, rozhodne
se o žádosti slav. Politického družstva pod ochranou
ev. Jana Nep. o zavodení plynu do „Adalbertina“ a
o žádosti sl. řiditelství chlapeckého semináře o za
vedení plyuu do uové budovy „Borromaea;“ 4. dá
ne vyjádření o žádosti pí. Aany Ztmové, by ji povolen
byl prodej vařené kávy na trzích v Hradci Králové

a o žádosti psus Em. Vachka, by povoleno mu bylo
zřízení vinárny a ochatnávárny o obchodu jeho v domě
č. p. 280; G. udělí se nadace, založené purkmistrem
p. K. Collinem pro strážoíky, 6. sdělení.

Oboccní volby. Porkmistrovský úřad apo
zorňoje opětně, že dosud velký počet poplatníků —
přes 300 — dlaboje obecní přirážky za rok 1901,
a že kdo jo nejdéle do 20. března t. r. nezaplatí,
nebade moci do sezuamů voličských sepsán býti.

Úmrtí. Paní Ana Kíndlová, choť velkoob
chodulka v obilí v Hradci Králové, zemřela v pon
dělí dne 3, březnat, r. v 66. roce věku svého. Pohřeb
se konal ve čtvrtek na břbitov koklenský. — Paní
Aloisio Česáková, vdova po p. Jos. Česákovi, řezníka
a měšťano v Hradci Králové, zemřela ve středa dne
5. března 1902 v 70, roce věka svého. Pohřeb ko
ná 56 dnes na břbitov pouchovaký,

Vojenský komeert kapelyploku42 koná
se v neděli dne 9. března o 7. hod. večer v botelu
„Merknr.“

Manifestační ajezd hostinských od
borníků v Hradci Králové, jejž pořádá číšnictvo
královébradecké společně 8 malohostinskými pro 80
verovýchodní Čechy, koná se v Hradci Králové ve
čtvrtek 20. března 1902. Na ajezd pozváni jsou
zemětí a říšští poslanciz celého kraje.

Pozor na slaužky. Složka KarolinaTro
janová k vůli svému miláčkovi na rychlo zatopila
v kamnech potrolejem, načež konvička 8 petrolejem
postavila na plotnu a odešla z domu. Konvička se
rozletovala a potrolej chytil. Na štěstí byl oheň v čas
upozorován a uhašen. — Dne 4. t. m. služka Josefa
Voltrová chtěla vylíti vodu na chodník. Nevšimla si
však a polila náhodou kol jdoucího lékaře. — Služka
Anna Slámová u p. Šaršona umývala v II. poschodí
okna bez ochranného pásu. Když byla strážníkem
napomenuta, by 80uvazala, odpověděla,še není „kráva“.
Dostalo se jí ovšem příslašného poučení o policejních
předpisech a přísného napomenutí.

E. Nt. Vráz, slavný cestovatel český, před
nášel 5. března v měst. Klicperově divadle v Hradci
Králové. Divadlo bylo do posledního místečka napl
něno. Slavný cestovatel způsobem poutavým, jen jemu
vlastním líčil život číneký, prováděl poslachačstvo
Pekingem, ulicemi, božišti i paláci císařskými za doby
obsazení vojsky spojených velmocí a doprovázel vý
klady své množstvím zajímavých světelných obrazů.
Přednáška trvala až do čtvrt na 11. Slovatný před
nášeč se vyjádřil, že by mluvil ještě déle, kdyby se
necítil charavým. Doufáme, že od slavného cestovatele
zase brzo uslyšíme něco o cizím světě.

Z Nev. Bydžova. (Kat. národní Jednota).
Dne 2. března konala katolická jednota měsíční schůzi,
která byla četné navštívena, Vldp. dr. Kašpar zahájil
schůzi a slovy ardečnými vzpomenul bývalého předsedy
jednoty + p. profossora Šály. Následovala přednáška
dp. Vladimíra Hornova „O otázce rolnické.“ | Ředník
v delší řeči poukázal na přítomné poměry zemědělské
a na pfíčiny, které je zavinily. ©Vylíčil poměr kapi
tálu ku majetku pozemkovémua nastínil stručnými
ryay, kterak strana křesťanskápředstavuje si ozdravění
tohoto neudržitelného poměru. Pojednal o vyvazení
dlahů pozemkových, o parcelaci půdy, o práva dědic
kém a o epravedlivém rozdělení daní. Končil tím,
že všechny zamýšlené reformy nepřineslyby opravdové
spokojenosti, kdyby pod střechy českých chalup a
statků nevrátila be stará česká zbožnost a poctivost,
— Po přednášce rozvinula ee čilá debata, do níž
zvláště zasáhl vip. Matouš, promluviv o nynější krisi
cukerní a příčinách její. — Na konec čten úvodní
článek Obnovy — „Nový bůh“. — Zdař Bůh!

Z Heřmamova Městee. Od středypope
leční do kvatembrové konali v zdejším farním chrámu
Páně missie důst. O0. Tovar. J., P. A. Rejsek
z Hradce Králové a P. A. Ostrčilík z Prahy. Od za
čátka až do konce bylo účastenství věřících při
kázáních i oričeních tak veliké, že rozsáhlý chrám
ve všech prostorách svých byl naplněn a přemnozí
ani do kostela se nemohli dostati, Zvláště radostně
dojímala účast mužův a to nejen při kázání, nýbrě i
při Stolu Páně. Během toho téhodne přijalo 4510 vě
řících Svátost Oltářní. V den ukončení missif nesen
byl kříš missionární od švarných mládenců, kteří
počtem 54 v nesení ge střídali; před nimi kráčela
řada spanilých drůžiček, za křížem následovulo 9 du
chovních a nepřehledné davy lidstva. Se slzami
vočích loučili se věřící e důstojnými Otci missionáři,
děkujíce jim za poučení a povzbuzení, jež z výmlnv
ných úst jejich slyšeli s za práci, kterou ke cti Boží
a spáse jejich konali neunavně se svatou horlivostí.

Z Lovinau Nové Paky. Dno27. úoora
t. r. o 1 hod. odpolední lončil se s osadou Levinskou
velezasloužilý pan František Šviba, řídící učitel zdejší
obecné dvoutřídní školy, odcházeje na nové působiště
do Radimi o Jičína. V předvečer tohoto dne zabrál
sbor zdejších hudedníků před školní budovou umělé
národní skladby a večer v hostinci u „Petrlíků“
uspořádán na počest pana řídicího dojemně tklivý
večírek na rozloučenou, — Pan řídící působil v této
osadě plných 29 let k uspokojení všech. A proto
1 při svém odchodu doprovázen byl četným obecan
stvom a Školní mládeží zs hlaholu hudby od Skolní
budovy až k av. Trojici, kdež shromážděným provolal
poslední „s Boheml“ ©Obecenstvo k slzám pobnuto
přálo mu hojně zdaru v novém působišti.

Pont do Říma za 80 krejearů.
Líčení římské pouti, kterou vykonal duchovní správce
jisté farnosti naší diecése, pobnulo chndého truhláře
V. Ž., že vydal se také na pouť s 80 krejcary. Asi
po 4 měsících vrátil we zpět a pln nadšení vypravo
val o památnostech Říma. Jenom to ho rmoutilo, že
neviděl sv. Otce. „Podívám se tam ještě jednou“ —
tak si umínil a s prázdnoa kapsou nastonpil pouť
znova. Cíle své touhy došel, Řím uviděl podrahé
a přičiněním kněze krajana dostal se až před ev.
Otce. Nyní vrátil se zpět s podobiznou Jeho Své

tosti a strrzenkou pap. sekreteriata a vypravuje, že

spáteční cesta byla snadnější, protofe ho ta foogrerfie chránila před lapákem. Bylť povadován za tuláka
a ne za poutníka. Tento obudý maž rád by provo
zoval svó řemeslo, ale postrádá nejnutnějšího náčiní,
100 koran prý by mn pomohlo. Dobročinná ardce
olitujte ee! Nilodary přijme farní úřad ve Vlkánči
u Golč. Jeníkova.

Ztráta. Barbora Mervartová, složka, ztratila
papírovou 20tikorunu. Nálezce se ládá, by ji za
odměnu odevzdal na policejním komiasařetví.

Nález. Pan Josef Bečička, úředník zdejší
spořitelny, nalezl dne 28, února větší obnos a odevzdal
jej na policejním komisařství,

Občanské záložna v Lamšově odbý
vati bude v neděli 9, března 1902 o €. hod. odpol.
v hostinci pana J, Cbládka výroční valnou hromadu.
Za rok 1901. přijato K 119.01455, vydáno K
116.68458, počet členů 206, podílů 462, Čístýzisk
497 K 86 b. Výroční zpráva občanské záložny této
svědčí nejen o vzorném vedení, kterého ae ústava
dostává od místního dp, faráře Jindřicha Kučeje, ři
ditele záložny, nýbrž podává obrázek, kterak ducho
venstvo naše a obětavostí chvály hbodnon dovedu
prakticky řešltí palčivou utázku socialní přítomné doby.
— 04 16.—25. března t. r. bade v zdejší farnosti
konána sv. miasie od důst, pp. redemptoristů ze Sv.
Hory u Příbrami,

Z Kněžšle. Náš politický klub křesťansko
socialní při poslední své členské schůzi dne 2, března
t. r. uvažoval o přednášce říšského a zemského po
slance pana Dra, Fiedlera, jak ji byl konal v klubu
mladočeském o závazných společenstvech zemědělských
— a srovnav i protidůvody zejména na Cbrodimsko
pronášené, usnesl se projeviti avůj souhlas s uzáko
něním zemědělských společenstev závazných. — Dále
s povděkem a všeobecnon úchvalou přijat návrh ka
podpisování petice za zrašení daně pozemkové a
ostatních daní a zavedení jednotné, vzestapné a vše
obecné doně z příjmů. Očekáváme bespečně, žei
tentokrát naši ostatní spolnobčanévobojí věcis námi
stejného budoa náhledo. —

Sv. Missle V Knířověu Vys. Mýta počaly
sv. miesie 12. února ráno, jež vedli důstojní Otcové,
redemptoristé od sv. Cajetána z Prahy a to pp. Ber
nardin Čáka a Bohumil Matějů. Návštěva chrámu
den ode dne rostls, mnohdy nemobl se lid do něho
ani dostati. | Způsobem důstojným, | missionářům
vlastním, objasněny byly důležité pravdy víry svaté
a zvláště přípravě ku přijetí sv. svátostí věnována neo
byčejná péče. A Bůb šehnal dílu tomu. Sv. svátostí
přijalo 996 osob. Dne 21. února opustili dpp. miasi
onáři osadu naši. Děkujeme Bohu vděčně za milosti
ve dnech hodů duchovních nám propůjčené. Důstoj
ným otcům missionářům nepřostávámo žehnati a za
oběť nám přinesenou uznalé díky vzdáráme. — Od
16.—29. února t. r. konány byly v Lužanech
miseie za vedení dpp. P. Branona Bárty, převora
z Uherského Brodu a P. Jindřicha Saipa z Prahy
00. Praed. a za velikého účastenatví lidu, jenž ae
v poslední day nemohl ani v chrámu směstnati, což
so takó ukázalo na počtu Tělo Páně přijímajících,
jichž bylo přes 1300. K oživení zbožnosti nemálo
přispělo také to, če jinnši při: pobožnosti k nejsv.
Svátosti a panny při pobožnosti k Matce Boží v odě
vu bílém jako drůžičky ve valném počtu « rozžatými
svícemi v rakou konali čestnou stráž. Hlaboko za tu
krátkou dobu zapsali se pp. miaaionáři do erdce lida,
jeně se e nimi rozloučil a velikou okázalostí a do
jemností. Hůh sám budiž jim odměnitelem a žehnej
i na dále krokům jejich.

K organmisaci duchovenstva. Konečně
i my došli jsme tam, kde jiné stavy již dávno působí
ve prospěch práv svých. Pracovali a volali mnozí i
a duchovenstva po práva Církve a stavu svého, avěsk
volání to vycbázelo po většině od horlivých, své doby
vědomých jeduotlivců. A jak byli při tom mnohdy
podporování? Snaby těchto borlivých pracovníků často
nepochopeny setkávaly se e Ihostejností a netečnosti.
Což divu, že bedlivých pracovníků, kteří kromě na
máhavé práce i značných obětí hmotných ze svého
přinášeli, bylo mezi námi tek po skrovnu, A při tom
snahy jejich o zlepšení stava našeho jsouce nepo
všimnuty u těch, jichž su týkaly, nalezly málo ochoty
i ua místech kompvtentních, V naší diecésl v příčině
organisace naší byl učiněn první krok zavedením
volných konferencí duchovenstva, kde byly projedná
vény mnohé otásky, týkající se jak Olrkve sv., tak i
práv stava našeho. Podnět k těmto konferencím dal
ve srozamění s Jeho Blsk, Milostí ochotný a obětavý
pravovník vldp. vikář Btřebský v Miknlovicich, od
něhož též vycházely mnohé pokyny, abychom i my
se ozývali a volali po ospravedlivém práva svém.
Známy jsou mnohé petice, jež týkaly se záležitostí
školních, kongruových, pensijních, patronátních, úlev
železničních atd. Tyto s podobné snahy propagovati
jest příště úkolem nové „Ústřední Jednoty katolického
duchovenstva vČechách,“ ve které zajisté soustředí
se vělchni, kteří pro dobro Církve av. a stavu svého
pod záštitou Nejd. pp. biskupů pracovati jsou ochotni
i tl, kteří takové snahy aspoň podporovati chtějí, Jest
tudíž avatou povinností každého kněze, by se stal
údem „Jednoty“ abychom tak semknoti v ředách
svorně hájili práva Olrkve av. i ateva našebo. Tak
doděláme ne tobo, že bude třeba i na nás patřičný
ohled u nebademe odbýváni ponze pokrčením ramen.
Viz zasláno.

Na hospod-průmyslovon a uárode
plsnen výstava, která se v měsícisrpnu t. r.
pořádá v Táboře, upozorňujeme opětně naše živnost
nictvo a zemědělatvo. Všecky přihlášky, dotasy a přá

n und osnamoványvýkonnémuvýboruvýstavnímuv oře.



Z Čestíma. Měli prý štráči radost, že v na
čem kostele varbany, jak „Podvysocké“psaly, zamrzly.
Radost se jim věsk pokazila tím, že p. A. Paštyke
hraje v kostele našem a nebojí se, če nebude alužné.
Páni sousedi nestydí se v kostele zpívat a vůbec
za náboženské výkony a přejí ai, aby štváči dali již
kostelu a faře pokoj a o poctivé lidi aby se neotí
rali a klidné naše jindy městečko neostouzeli.

martí. V Černožicích zemřel dne 6. břesna
p. Hdící učitel František Karel. Pohřeb bude v sobotu
©. března v 10 hod. dopol.

Filharmonie královéhradecké na
všeobeonou šádost opakuje v neděli 9. března velký
koncert. Začátek o 3 hod.odpoledne.

Útětea rozšiřujtepororodnou novinka!
Mistr Jan Hus nebo sv. Cyril a Me

thoděj?
Kdo má o národ větší zásluby a zasluhuje tudíž,

aby ode všech byl oslavován ?
Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h:
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

Různézprávy.
Dr. Emil Holab, slsrný cestovatelčeský

po Africe, zemřel 20. února t. r. ve Vídni. V poslední
době trpěl velikým nedcetatkem. Aby se uživil, byl
nucen konati po různých městech venkovských před
nášky o Africe, ač už byl nemocen. Nikomn si ne
stěžoval. Teprre od ledna tohoto roku dostalo se mu
stétní podpory. Sbírky své, jež mohl draze prodati,
rozdal už dříve školám a museím. Za rakví jeho ne
seno více než 40 řádů a četné diplomy čestného
měšťanství a členství; a přece při té slávě tolik bídy.
Všecka sláva polní trávu.

Brněnský „Hlas“ píše ku známémaod
soození Dr>. Ryby na základě správné zoalosti hra
deckých poměrů: Olomucký „Pozor“ chce katolické
národní straně na Moravě důboditi králověbradeckého
bývalého advokáta a doktora Rybu, který prý měl
úzké styky s nejdp. biskopem Brynychem. To r.z
hodně pravdou není. Dr, Ryba byl síce na provolání
ke katolickému sjezdu v Hradci Králové roku 1899,
ale katolického sjezdu v Hradci Králové se ne-účast=
nil. Naopak jako cyklista sáčastníl se protikatolické
slavnosti — tuk zvané busitsko-cikánské trucslavnosti,
která účastníky katolického sjezdu a zejména Mora
vany vítala posměšným němockým „Heill“ Dr. Ryba
po katolickém skvělém ejezdu výslovně se také přiznal,
že nejdp biskapa Brynycha pro jeho prý „protičeské
jednání nelze udržet,“ a proto že se aúčastnil truc
slavnosti jako bus'ta. Dnes celý Hradec Králové a
celý český národ i 8 „Pozor.m“ má o vlasteneckém
smýšlení a jednání královébradeckého biskupa mínění
jiné. Odsouzený dr. Ryba byl zrovna tak málo „kle
rikálem“ jako ralikalní liberál dr. Faltner, který 86
vloni zastřelil z těchže důvodů, pro něž byl jeho
staročeský kolega odsouzen.

Stávka vejminkářů. Die „Plzeňského
Obzoru“ konal' v Kuřimenech za Jinínem nedávno
výminkáři schůzi, samí staří celláci, kteří se usnesli,
že mladým hospodářům nebudou více podělkovat a
zejména ne v leté pást busy nebo blídati dobytek,
leda by jim zlepšili jejich vejminkářskou situaci,
Obtějí to v natnraliích: pivu, telecí pečeni, másle,
vejcích, sýra, mléku a smetaně,

Uložené poklady. Roku1900 bylo v Če
chách, ba Moravě a ve Slezeku občanských a okres.
hoepodářekých záložen celke.. 649. Do těchto vloženo
během tébož r, K 224,391.830, vybráno K 218,866.038,
zůstalo pak K 593,207.928. Vkladatelů při těchto
záložnách bylo 493 993. Vedle ovedených ústavů jsou
tu ještě městské spořitelny, záložny Raiffelsenovy a
různé banky, v nichž jest daleko více jmění než
shora udáno. Nejeme tedy tek chudí, ala neumíme
nastřádaného jmění náležitě užiti.

Pupy bource hedvábného jako po
travima json u Číňanů vo všeobecnéoblibě. Když
hedvábí je ze zámotku bourců odstraněno, vymačká
se ze slopek obsah jejich, podobný žluté kaši. To
pekou Číňané v másle a polévají omáčkou z kuřat.
Pokrm ten platí za vybranou lahůdku a vyniká prý
lahodooa chotí a libou vůní.

Židé a ear. Nedávnožádalo 6 ši'ů ruských,
aby jim propůjčeno bylo dědičná Šlechtictví. Ale car
vydal úkaz, v němž ne praví, že zmíněných 6 židů nesmí
býti zapsáno do carské matriky šlechtické a že vůbec
židé nesmějí býti zapisování do šlechtické matriky,
byť měli řád, který jim propůjčuje právo na člechtictví.

„Slavím“, gen. podpůrný epolek pro Čechy,
Morava a Sloasko, konal valnou hromada dne 26.
února t. r. Ze zprávy vyjímáme, že v uplynulém roce
přijato bylo 726 členů, tak že dospělo se v matrice
k číslu 8.000. Pozůstslým temřelých, sa něž byla
sloužena zádošní mše sr. dne Ó. listopadu 1901
v basilice ar, Václava na Smíchově, za poslední rok
vypleceno bylo pohřebné 1820 K. Důkladně provede
nou revisí shledán byl stav knih správným. Pro příští
rok zvoleni byli opětné za presidenta dp. ThC. Jan
Paoly, kaplan na Smíchové, sa jebo náměstka pan
Václsv Kotrba, majitel knihtiskároy, za říditele p. Jan
Vokoun, mistr kominický, atd.

Kladrubšětí hřebci jsou nejvzácnějšími
koni v císařských dvorních konírnách ve Vídni, Je

tam stále 36—388koní této prazvláštní, nikde jinde
nevídané rasy, která je jedinou svého druhu v oslém
světě, V seznamech císařských ořů uvádějí se jakožto
„tační koně státní“ a upotřebuje se jich jen pří nej
větších vyjížďkách císaře pána. Jsou to proslavení
velkolepí „kurasieři“ císařského dvora rakouského, ve
aměs břebci a síce polovice běloušů a polovice vra
níků, praví to obři, kteří nestaveni ve čtvero osmi
spřeží a vyzdobeni postrojem, zářícím zlatem, kráčejí
vědy majestátně u vědomí své vzácnosti. Jeou sku
tečnými velikány mezi koňstvem a mají 190 cm. výš
ky a jsouce mohutného těla, jeví přece hrdou graci
osnost v každém pohyba. Byli k nám v 16. steletí
dovezení ze Španělska a podobají se téměř na vlae
rytířským ořům ze atředověkých turnajů. Hlavu -nají
mobatnou se zcela ploským nosem, což jim zvláštní
originelnosti dodává.

Vystrkuje růžky. Právníporadančitelaká
jest jednou © četných vymožeností „lidové“ čili renli
stické strany. Každý by mmyslil,že právní porada má
býti podnikem blahodárným, ale zatím Čas (v č. 52.)
jí přienzuje zcela jiný úkol. Píšeť: „Význam porady

objoví se potrněj ve chvíli, kdy začne býti úřadůma klerikalům hodně nepobodlnou. Zejména tehdá,
až z posavadní obrany přejde se k výbojům.“ Jinými
slovy oblašuje se tím nový podnik k rýpání protí

potojické církvi, protože v Času klerikal znamenáatolík.

Naši poslamef. Klofáčsice německyneumí,
ale přece ue do němčení mermomocí nutí. Dává ui
své řeči překlůdati do uamoapasitelné, jež pak v saně
movně z papíru uboze koktá Takové řečnění ovšem
jest vydatné — ale pro humor. Též poslanec Choc
a Freasl přednášejí své řeči v německém jszyko. Ne
dávno pozdravil jiný náš poslanec ve vlaku důstoj
níka po německu u zapředl s ním ochotně další roz
hovor v řeči armádní. Když seku konci jízdy důstoj
ník dověděl, s kým má tu čest, prohlásil, če jest
také Čoch a že tedy mohli oba mluviti zcela dobře
v mateřštině. Poslanec Dr. Stránský mlovii horlivě
proti disposičnímu fondu, ale když došlo na hlaeo
vání, nebyl ve sněmovně přítomen. Již před tím zle
posokal konservativce za to, jak hlasovali v příčině
erárních mýt, ale sám při tom hlasovati také za
pomněl. Pak ovšem opposice, jíž se stále vládě hubou
hrozi, scvrká se na směšného papírového strušáka.
Má li vláda lid český za takový, jako jeou jeho vy
volení zástapci, pak se naší často hlásané nvědomě
losti a „ráznosti“ must jen útrpně smáti. Dloubo-li
bude náš národ svěřovati svůj osnd do rukou tako
vých vlastenců? Při volbách ústa kandidátů liberál
ních chrlí obeň a síru na hlavy našich nepřátel, ale
v parlamentě skatek utek.

Paběrky z novle. „Jizeran“píše: Parla
ment k positivní hospodářeké a aociální práci se
nemá; vždyť echůze bývají slabě navštíveny, když se
jedná o důležitých věcech, ule vždy bývá nabito, když
se jedná o nějaký hetz Tak bylo na př. 15. února,
kdy se jednalo 0 interpallaci Lunegrovců v příčině
shánění volebního fondu od německo židovských libe
rálů. Tu padala slova v parlamentě z úst vyvolených
zástopců lidu (!) tak hrubá, že ani v krčmě se jich
neužívá na př.: Ožrala! Lamp! Taškáři Hlupák!
Trdlo! Chameleon! Svindléř! Blbec! Slintavec! Re
zectný chlap a zbabělec! Bezcharakterní člověk! Ži
dovský pacholek! Sancho Pansa! Sprostý Ibář! Šihe
ničník! Nevzdělaný trouba atd. Pěkné poměry, není-li
pravda! Zdali není oprávněn stesk opravdových lidu
mílů, že poměry tyto povedou k úplné katastrofě ?

aloba „Jizerana“ jest úplně na místě, Kdo za tu
parlamentní rozerranost však v první řadě má odpo
vídati? L-berální, „lidoví“ vůdcové, kteří umějí vice
lidu znamenitě pochlebovati, ale o nestranné poučování
našeho lida se pranic nestarají. Soustavným pochle
bováním ohlupovaný lid pak si volí své zástupce podle
měřítka svého uvědomění. Jak a k čemu má lid evých
demokratických práv užiti, o tom sotva pět procent
oprávněných voličů ví; dána jest lidu zbraň, kterou
neumí zacházeti. Pak ae divme, žo se volí tak svě
domití a staroatliví poslanci. Od těch, kteří i v parla
mentěmísto věcnéhorokováníbojojísprostotou,z těžka
zdravou politickou výchovu lidu čekati můžeme.

ská Filharmonie = Prahy uspořádá
ve středu 19. března 1902 o 7. h. večer symfonický
koncert v Klicperově divadle v Hradci Král. s násle
daojícím programem: 1. Dr. Ant. Dvořák: „Carneral“,
Ouvertara. 2. B. Smetana: „Vltava“. Symfonická
báseň. 3. Dr. Ant. Dvořák: „Z nového avěta“. Symfonie.
4. Zd. Fibich: „V podvečer“. Selanka pro orchestr.
5, P. J. Čajkovský: „Solenelle 1812“ Dramatická
ouvertura. Dirigent L. V. Čelanský, ředitel Č. F. Or
chestr čítá 68 členů. Přihlášky a předprodej lístků
převzalo knihkupectví p. Jarosl. Peřiny v Hradci Král.

Jubilejní pouť do Říma r. 1902pořádá
dp. Jan Mechtler, cooperator n av. Floriána ve Vídni
V., na něhož se každý účastník masí dfíve obrátiti.
Vyjede se 1. května.

Odkaz chudé slnažšky. V| Hnojicích
u Šternberka na Moravě zemřela slaška Cecilie Ko
trašova z Leštiny n Zábřehu, odkázavši ze svých
skrovných úspor 50 K gymnasiu zábřežskému, ješ
pouze veřejnou dobročinností jest ndržováno.

(Zas 14 n 0.)

De hejtmanství čáslavského, cho
těbořského, mněmeckobrodského, lodeč.
ského a do sousedního okresu .Pře
loučského.

Všichni, kdož by ej přáli petici o zrušení
daně pozemkové a o dani progressivní, ať se
u ni u podepsaného přihlásí.

P. Milo Záruba,
jednatel XIIL, Želiv,

Zasláno).
$ 2. Účel „Ústřední jednoty katol. ducho

venstva v krá). Českém, jest v kanonické od
danosti k nejd. episkopatu království Českého
a ve smyslu jeho:

1. pečovati všemi zákonnými prostředky o
provádění zásad katolické Církve v životě
veřejném.

, hájiti čevt Církve a duchovenstva.
. pečovati o zlepšení hmotných a právních

poměrů duchovenstva.
8 4. Členové spolku jsou:

1. zakládající, kteří v pěti ročních lhůtách
100 K složí.

2. přispívající, kteří ročně I0 K platí.
3. činní, kteří ročně 4 K platí.

Činným členem může býti jenom katolický
kněz v království Českém.

4 čestní, které valná hromada k návrhu
výboru zvolí,
Zápisné pro členy, vyjma čestné, jest | K.
V zájmu celé akce jest si přáti, aby vys.

důst. pp. vikáři ve své laskavosti dobroti vě
vyzvali duchovenstvo k přistoupení za členy
Jednoty a přihlášky byly zasflány buď dp. Fr.
Kroiherovi, kaplanu v Borovanech (Forbes.),
Bl. redakci „Věstníku“, neb na farní úřad
v Mikulovicích u Pardubic. Valná hromada
ustavující, jež konati se bude hned po Veli
konocích, nechťshromáždí veškeré duchovenstvo
diecése naší bez rozdílu!

coM

Za přípravný komitét:

Jos. Vaněček, kaplan v Mikulovicích,
zástapce diecése královéhradecké.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu bronmovského:

10 K p. t. p. vikář a kanovník Scbmied (Mer=
kelsdorf), p. farář Grob „Wernersdorf), p. adm. P.
Krinko(Broamov)........ 44444 30 k.

5 K p. farář Jos. Franc ve Starkově ..5 K.
2 K p. P. Rodolf, kaplan v Broumově, p. P.

Riedl, adm. t. v Martinkovicích, p. P. Dr, Pohl, adm.
f. v Hermsdorfu, p. P. Christoph, adm. f. v Raprech
ticích, p. P. Trentler, adm. f. ve Verneřovicích, p.
farář Leder v Teplicích, p. farář Syřiště v Adersbachu,
p. farářBoháčve Chbvalči.... <... 16 K.

1 K p. Dr. Šetina, keplan v Teplicích . 1 K.

Celkem be K.

Z vikariátu trutnovského:

10 K p. vikář Kutecher v Marešově . . 10 K.
6 K p. vik. sekretář Kudrnáč v Šaclíři 5 K.

2 K p. farář Thim ve Starém Městě, p. farář
Kreek v Malé Úpě, p. exp. Krejěl v Zárově, p. farář
Stejskal v Markoušicích, p. farář. Schneider vo StrýchBakách<.. 2.2222 10K.

1 K p. farář Gottstein ve Velké Úpě . . 1 K.

Celkem 26 K.

Z vikariátu náchodského:
12 K p. vikář a děkan Pecka v Náchodě 12 K.

10 K p. děkan Dvořáček v Červeném Kostelci,
p. děkon P. Kaněra v Polici, p. děkan Otčenášek, p.
prof. Novák v Náchodě, p. furář Slavík v Prusnici
Německé, p. farář Stejskal v Bohušíně, p. farář Ba
keš v České Skalici, p. farář Krihl v Hořičkách, p
kaplan Vojtěch v Náchodě, p. admin, Kulda 100 K.

6 K p. kaplan Hrdina v Červ. Kostelci 6 K.

6 K p. děkan Dvořák v Oupici, p. katecheta
Kvasničkav České Skalici.......-.- 10 K.

4 K p. kaplan Jandík v Prusnici .... 4 K.
2 K p. Mensinger a p. Cier, kaplaní v Oapiti,

p. P. Krieshofer, kaplan v Polici, p. adm. f P.
Method Laudin v Machbově, p. adm. f. P. Fo'g.
Khunt v Bezděkově, p. kaplan Prudič v ČervenémKostelci........ ++*++<+20. 12K.

1 K p. P. Rom. Lelek v Machově . . . I K.
Celkem 145 K.

bořejších 78,
v minulém čísle stvrzeno 5492 „

Úbrnem 5715 k.
(Pokračování).

Dary a členské příspěvky přijímá pokladník
„Družstva“ Dr. Novotný.

Odboru jednoty boh. českých mezaklá
dání vomkovských knihoven darovali

ma příspěvcích :
(Pokračování.)

10 K vld. duchovenstvo z Nové Paky.
5 K vldp. Jos. Beran, děkanv KrálovéBroře n. L.
Po 2 K vdpp.: Jan Hejtmánek, bisk. vikář

v Bělé, Fr. Šinkora, os. děkan ve Vosicích, Alois
Dudek, farář v Žichlínka, Ant. Šklíba, farář v Ou
jezdci u Chocně, Jos. Melichar, farář ve Vratelavi



M. Jičínský, farář v Hnátnici, Fr. Bečička, farář
v Bohárně, Karel Al. Adam, farářv Moravanech, Ant,
Boakal, farář v Pecce, Jan Císař, farář v Zahrádce,
Karel Kotrbelec, farář na Pouchově, Frant. Vohnout,
farář v Žlanicích, Fr. Vykoukal, farář v Cholticích,
Alois Novák, farář v Křeseticích, Alois Vašátko, farář
v Králové Městci, Jos. Klapálek, farář v Slonpnici,
V. Němeček, farář v Kněžicích, Frant. Hansi, farář
v Hradištko, Jindřich Kuczej, farář v Lanžově, St.
Hlína, katech. v Náchodě, Boh. Čermák v Slatinanech,
Karel Habert, kazatel a Jos. Zazánok kat. v Kutné
Hoře, Váci. Rayer, protokolista, Frant. Jakl, kaplan,
Jan Brabec, kaplan, Joa. Kopecký, vikariata v Hradci
Králové, Jos. Kořínek, kaplan ve Světlé, Jos. Smíšek,
kaplan v Klášterci. (Pokračování).

Za Olbor na zakládání venkovských knihoven:

Antonín Mikan,
t. č. jednatel.

„Všeodborovému sdružení křesí. dělniotva“
laskavě dále věnovali: 40 K: J. B. M. ndp. Edaard
Jan Nep., po 20 K: Jeho Emiu. Lev kardinál ze
Bkrbenských, vedp. dr. Alois Frýdek, generální vikář
v Hradci Králové, vsdp. František Fiala, pepežský
prelát v Hradci Králové, 13 K 50 h věnovala slavné
biskupská kothtiskárua v Hradci Králové, 13 K 80 h
slav. jednota katolických tovaryšů v Hradoi Králové,
po 10 K: J. B. Milost vedp. Ford. Kalous, avětící
biskap vu St. Boleslavi, vedp. Matěj Musil, kanovník
v Hradci Králové, sl, křest soc. spolek, „Budoucnost“
v Praze, vdp. Berth. Hejbal O. 9. A. ve Vrchlabí,
po 5 K: vadp. Mgr. Fr. Hampl, v Hradci Králové,
vedp. dr. Aatonín Brychta, kanovník v Hrad. Král.,
vadp. Ant. Pogerth, kanovník v Hradci Král., vsdp.
Jan Barták, kanovník v Hradci Král., vdp. V. Grob,
farář Vernedorf, vadp, dr, Jan Sonkap, Žest. kanovník
v Hradci Králové; vo 4 K: vdp, J. Pfeffer, děkan
vŽamberku,vdp.JosefTicbý,farářv Lipoltici(4-10),
Pp. H. Doskočil, bisk. ceremonář v Hradci Králové,

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dno 1. března 1002. 1 bl.

přenice K 1430—1600, kita K 11-70—13"10, ječmene
K 960 —10:80, ovan K 6 00—680, prosa K 8:60—9 00
vikve K 10*60—1260, brachu K 2200—24:00, čočky

K 19:00—20:00, jahel K 18-20, krap K 16:50—24-00
bramborů K 200—220, jetelového semínka červeného
K 72-00—84-00, jetelového semínka ras. K 10600
—116:00, máka K 32:00—34-00 Iněného semene K 18 80
—-2090,100kg. žit.otrabK 12:00,pšenič.otrubK1150,
1 kg. másla K 200—2'82, 1 wg. sádla vepřového K
144—166, tvarobu k 0-28—0*86, 1 vejce 6 h. Jedna

kopa okurek K 000—0'00, jeden bl. cibale K
4'00—600, jedna kopa drobné zeleniny K 0'40 —200,
1 kopa zelí 0'00—000 K, 1 pytel mrkve 2:60—3'00.

Listárna redakce.
Do Nové Paky. K žádosti p. JUDra. Kloučka

rádi prohlašujeme, že událoat v 4. čísle „Obnovy“ ve
fenilletonu —načrtnuta nikterak se nevztahuje nu
rodinu p. Josefa Maling v Nové Pace nám úplně
neznámou. Každý čtenář pozná, že líčena jest ve
feuilletonu tuctová událost, která se může přiboditi
v každé rodině.

P. T. dopisovateli z Kutnohorska a Čáslavska
díky Přišlo pozdě, proto nveřejníme až příště.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradei Králové
bade

ve středu, dne 12. března 1902, o 2. hod. odpol.
v dieoésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 I. v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Beyl,
předseda. jednatei.

Kathreinerova o 0 000
sladová káva Kneippova

Uměleckému ústava pro malbu maskle,

B. Škarda, Brno,
dostalo se za práce v roce 1901 dodané,

následujících doporučení:

Vaše Blaborodí !

Podepsaný farní úřad v Liptánově a Osoblaby
v Rak. Slezsku, koná milou povinnost Vašemu Bla
horodí za Vaší svědomitou solidní, jakož i věrm mo
derním požadavkům odpovídající práci provedením
všech 39 malovaných oken, která jste pro náš velký
gothický chrám Páně v Liptánově dodal a zamadil,
naše nejvyšší uspokojení a uojvřelejší dík vysloviti.

Různost vzorků, avšak též úploý soulad barov,
čistý sloh v kresbě, nenechají žádného návštěvníka
chráma Páně bez dojmu. Co ceny se týká, dovoluje si
též podepsaný firmu B. Škarda v Brně všem farním
úřadům doporučiti, jako nejvýše solidní a reolní, při
tom nalézající se na výši moderního umění ve 8vém
oboru, a může tudíž v každé příležitosti nejlépe
firmu tu doporučiti.
Farní úřad v Liptánově (okres Osoblaha), Slezsko 1901.

Antonín Kirchenpetr, farář.

Panu B. Škardovi, majiteli aměleckého závodu v Brně.
Jelikož stavba kostela kláštera Porta Coeli a

Tišnova dokončena jest, vyslovujeme Yám a potěšením
naše plné uznání za dodaná a krásně provedená okna
mosaiková, zvláště a hlavního oltáře a malbou před
starající Nanebevzetí Panny Marie, které jako oltářní
obraz sloaží. Provedení jest velmi vkusné a lndné,
pročež můžeme Váš žávod věndeco nejlépe dopornčiti.

V klášteře Porta Coeli 1901,

F. Beneš, inspektor panství.

Velectěný pán B. Škarda v Brně.

Dodaná pro zdejší chrám Páně 4 okna a sice:
„9v. Jen Nepomucký," „Sv. Františka Římeská“, „Po
rsí Pána Ježíše“, „Poprsí Panny Marie“, za něž jsem
ašnosti povinný obnos ibned zaslal, velmi se líbí a

musíme říci, že chrám zdejší, zejména blavní oltář
tím velmi zvelebeu.

Figurální jako i architektonické provedení, jako
i kolorit jest tak preciení, že považujeme za milou
povinnost vzdáti Vám vřelý dík za pečlivé umělecké
provedení, jako i vyslovujeme Vám plné aznání a
spokojenost. — Ústav Váš pak co nejvřeleji rádi do
poručíme.

V Dašicích 1901.

Jan Židek, obchodník.

Velectěný pane Škardo|
Jelikož práce a našimi okny jsou dokonány,

adělaji, že od Vás zhotovená 3 malovaná okna 8 po
praními obrazy svatých, která právě ve farním kcstele
Třeštekém zasazena. byla, doplňují žadoucí ozdobu
našeho gotbického presbytáře překrásně, neboť jak
obrazy svatých tak ;kobercové pozadí jejich, json
vkusně, solidně a umělecky provedeny, mile oku la
hodí a mysl vzhůru povzuášejí. Přijměte proto, ctěný
pane, za to mé serdačné diky a plné uznání. Mohu
Vám s radostí eděliti, že i zdejší pan patran říšský
svobodný pan L ze Sterbachu o díle tomto velmi po
chvalně ee vyjádřil.

V Třešti 1901.

Váš v dokonalé úctě oddaný

Jan Mrázek, kons. rada a farář.

Velectěný pane!
S radostí Vám oznamuji, že 60 všemi okny jeme

úplně spokojeni. Přeji z té duše aby Váš závod pod
ochranou Boží zkvótal.

Krásonice 1901.

S upřímným pozdravem trvá v úctě oddaný
Hogo Černý, farář.

Ludvík Hora, farář.

Velectěný pane Škardo!

Se zaslanými okny jeme všickni spokojení, neb
se pěkně vyjímají a dodávají kostelíčku milého lesku.
Proto za pěknou umělou práci není třeba Llitovati
peněz.

Řestoky u Chrasti v Čechách 1901.
V úctě veškeré Fr. Šmahel, starosta.

Velectěnýpans mistře|
Okna jsou zasazena a netoliko že ee mně ná.

ramně líbí, nýbrž mne i nad míra a nad očekávání
překvapila. Provedení jest mistrné a umělecké. Soulad
barev dobře sestaven, barvivo velmi příjemué a la
hodné. Výraz tváří jednotlivých figur velmi půvabný
a významný; dodávajít okna nová kostela našemu
překrásně ve slobu vymalovanému, okresy a ozdoby
veliké. K toma cena není přehnána, nýbrž poměrná
k výrobě umělecké. Není nám tudíž třeba hledati
umění za hranicemi, kdež je dvakráte tak draho pla
titi musíme, když máme vpravdě umělecký závod
v domovině. Veškorá čest a chvála budiž Vám, vele
ctěný pane, neboť ku konci podotýkám, že nejen mně,
nýbrž každéma, kdož navštíví náš kostel překrásný,
Jíbí se zvláště okna nová od Vás pro kostel náš tak
vzácně a lacino provedená. Častá návštěva z blízkého
města svědčí o všestranné oblibě práce Vaší. Neopo
menu ani já závodu Vašeho vřele doporučiti.

Novosady (a Olomouce) dne 5. října 1901.

Srdečný pozdrav| S veškerou úctou vědy oddaný
Frunt. Zmeškal, farář.

Pan B. Škarda, Brno.

Jost nám milým potěšením Vám adůliti, že pro

vedenídodanéhooknapro naši kapliplnéhoa zaslou

úeného uznání a schválení se dostalo od panstva nao.
Janovice (u Rymařova) 1901.

V plné úctě
sa Alfreda braběte Harracha,

lesní a hospodářské ředitelství.
Rudolf Rieger. Menzel.

Velectěnému panu B. Škardovi v Brně.
Obraz Panny Marie Lordeké z Vašebo uměle

ckého úctavu pro malbu, leptání a brondení skla na
základě doporačení starosty na Kladně v Čechách p.
MUDr. Jar. Hrošky, jsem očekával pěkný, než krása
jeho mé očekávání daleko překonala. Každý, kdo

Obie spatří, tvrdí, že něco tak krásného posod neviděl.

Na faře v Obyčtově a Žďáru na Moravě |. P. 1901.
Václav Bezděk, farář.

Pen B. Škarda, Brno.
Do poutní kaple v Malých Svatoňovicích, farní

obrod Úpice v Čechách, Vámi dodaná okna jsou
ozdobou této svatyně. Dle úsadků znalců jsou vkusná
a ceny mírné, takže umělecký závod Váš eměle mohu
doporačiti. .

Farní úřad v Úpici (v Čechách 1901.
Stanislav Hlína, Jan Dvořák,

zámecký kaplan. místní duch. aprávce a děkan,

Vaše Blaborodí!

S dodaným oknem do chrámu Páně v Jedovni
olob jsme veltoi spokojeni.

V Bystřici nad Peroštýnem 1901,
B Šašecí, c. k. rada zemsk. sondu.

Jeho Blahorodí pan B. Škarda, Brno.
9 potěšením sdělují « Vámi, že jsem a okn

dodanými do nového chrámu. Páně v Suché, plně spo.
kojen. Obzvláště mne těší, že vše včas přesně dle
objednávky a při tom velmi dobře provedeno bylo.

Lvov 1901, V úctě
Theodor Talowaki,

architekt c. a k. professor na vya. tech.
„učení ve Lvově.

Pan B. Škarda, Brno.

Projevuji Vám za dobré a velmi krásné prove
dení okna malovaného pro chrám Páně v Jedornicích
můj apřímný dík.

Šamperk 1901. Ada Nezvalová.

Velectěný pane Škardol

Sradostí eděloji Vašnosti, že Vaši ctěnou firmou
pro zdejší chrám Páně abotorená 4 barevná okoa
mosaiková, jak svým koloritem a složením tak i ja
sností nejen mně, nýbrž i mým farníkům se velmi
líbí a proto doporačují Vaši firma co nejvřeleji.

V Piňovicích 1901, Fr. Zapletal, farář.

Vaše Blahorodí!

Váš montér až do dnes amístil pětvelkých

oken v mém kostele. Ostatní zasadí ve dvou dnecha
práci dobončí. Okna jsou opravdu velmi krásná a plně
nás uspokojují.

Sesvete podravske, (p. Kloštar) v Chorvatsku 1901,

S úctou veškerou Antonín Gerber, farář.

Pan B. Škarda, Brno.

Dodal jeste čtyři okna a obrazy av. Cyrill a Mo
thoděj, pak av. Viktor, papež, a sv. Josef, všecky
v-celých postavách barokových architekturách. Okna
tato jsou dobře provedena a líbí se nám, vyslovoji

Vám oto za jich dodání mé uspokojení adoporačují

Moravičany 1901. Jan Kadláček,
místoděkav, farář, aesesor majitel zásluž, kříže.

Velectěný panel
14077 Ohledně sedmi oken, jež umělecký ústav Váš
por zdejší chrám Páně zhotovil a sem dodal sdělaji
Vám s potěšením, že se všeobecně líbí. Mne pak
zvlášť se zamlouvá, že barovná kobercová okna Vámi
navržená a provedená, kostel náš pěkně zdobí, ale
jak jsem se o tom přesvědčil, nezatemňují.

V Měníně 1901. Jan Burian, farář.

Velectěný panel

Můj bývalý kaplan, objednal malebná okna od
Vaší ctěné firmy, která skvoatně provedena a prakticky
zasazena byla.

Vlachovice 1901,

S veškerou úctou Vašnosti oddaný
Jan Horáček, farář.

Velectěný panel

Stvrzaji tímto, že firma B. Škarda v Brně pro
kostel v Horním Městě (Bergstadt) dodala z okna
malovaná na sble, která jsou ekutečnou okrasou ce
lého kostela a že mohu jmenovanou firma jako úplně
solidní každému doporačiti.

Horní Město 1901.
Jan Nep. Zajíc, farář.

Velectěný pán B. Škarda, Brno.
Obraz Matky Božské Czastochovské došel a jsem

jím velmi spokojen, neboť jest rozkošně proveden. Při
opětovné potřebě můžete na mne vědy počítati.

Bursztyn (Halič), 1901.
Stanislav kníže Jablonowabi.

Pan B. Škarda, Brno.
Tři od Vás zhotovená okna jsem neporadená

přijsl. S provedením jsem velmi spokojen a jsem i
toho mínění, že i každému, kdo je spatří, líbíti se
budou.

Sv. Jodok u Krainburku (Krajina) 1901.
Alois Šarec, exposita.



Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha ©
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností inramoru jest ne
zmarná a svými vždy hladkými plochami aněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE*raha, Vinařskául. 526.VII.

Wap.Právě vyšlé "IE

č. 3. „Časových Úvah“
přinášíz péra Dra. Františka Reyla

socialní úvahu:

Sv. zpovědí,
stran 32. Cena B h.

Při větších objednávkách po 5 h franko.

O praktičnosti spisku svědčí ta okol
nost, že dočkal se již třetího vydání, ač
koliv prvá dvě vyšla před 3 roky nákladem
po 4000 ex. Třetí: vydání bylo na četné
poptávky vydáno a hodí se znamenitě “pro
dobu sv. postní,

Objednávky vyřídí obratern
Administrace „Čas. Úvah“

-v Hradci Králové.

£00000000190900900%Vlastní výrobu =
w-$winěných látek

na obleky
ševioty, kamgarny, pervieny a všecka

kostelní sukna odporučuje

Ignác Strádal v Humpolci.

o:Vzorky na požádání franko.
oc60

:

— (7
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o Valkývýhi| "kárzs
bodinář a.zlatní

v Rychnorč p. K.

přísežný znalec
c k. okr. soudu |

| Obrázkové
tenníky zašle.

zlatých a stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin

v krás. provedení
doporučuje - - 

Založeno r. 1850. .

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. ravy

snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se n le azašlou se již svěcené ae stvrzením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval-.

nými přípisy P. T. zákazníkůa Odporučnje se tedy k zakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, luatrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciůkálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Učně
řádného z křesťanské rodiny přijme

Josef Komárek,
závod klemnpířský v Hradci Králové,

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
. (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod
všech. kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franku zašlou,|
TT TTTTITTRTITETO——,

Příležitostné dary.

Vaclav Šolc,
! zlatník a stříbrník, přísežný soudní :

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(av.-Janaké náměstí č. 77.)

daporvěuje ctěnémn obccenstvu hojně zásobený
| klad. klanorů, zlatých, stříbrných a pravých |

českých granátových šperků, stříbrné stolní ná- ;
| činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní |

nádobí, veškeré zlaté a atříbrná hodinky první
» jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých

druhů se zárukou !—3 roků za ceny levnější
než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

| Správky re přijímají a levně zhotovují, též 
veškeré eprávky hodinek se vyřizují.
IB- Vše za levné ceny. "PB

Staré skvosty se kupují a vyměňují. i

Jan Kryšpin,
stupce)

odborný umělecký závod
Ů

m

PRAHA-I.,

pod loubím) doporačuie se

de
Al

těmi 1 vsasením.

ku definitivní objednávce.

Založeno roku 1836.

EXIOOOO0X
Stavební kámen Cementové tašky.

Nejvýhodnější nákup
bílého podolského a pražského bydrau
Jického vápna, pravého portland
ského cementu, sádry Štukaterské
jakož i vešker. stavebních potřeb jenu

Jas, Manyeha
továrna cementových výrobků. podni
katelství betonových a rabicových prací

Hradec Králové-Plotiště
pod viaduktem.

Šamotové cihly a hlína, kameninové
roury.

2 JOSEF 25: ©

HARTMAN,
| majitel pily

v Kounově u Dobrušky
nabízí k stavební sezoně prkna,
latě, stavební dříví sekané i ře

zané všebo druhu v cenách nej.
levnějších. Dle přání dodá
ihned stavivo ke stavbě vlastními

potahy. — Na. dopisech budiž
pozvamenána poslední pošta:

Oltáře,sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k ua

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Jan Horák,
| soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právé vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letni dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o puctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též pa spiátky bez zvýšení cen!

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného. lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocuého
lidového podviku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
která vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

. MD ,pro pány i damy
k nastávajícímu období

za nejlevočjší pewné ceny nabízí 4 vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Zavod založen roku 1834.
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FE- Kočáry"U
moderně a důkladně stavěné

koupíte nejvýhodněji v novém velkozávodě s kočáry

JANA ČERNÉHO
v Hradci Králové

vedle biskupské residence.

Hlavní závod v Nymburku v bývalýchkasárnách,

Žádné trhové výrobky. — Neobmezená záruka.
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Poděkování do Hradce Králové a okolí,

Nížepsaný vzdává ctěným zákazníkům svým ardečné a nelíčené díky,
již mně po dobu 82 roků trvání závodu mého svou důvěru věnovali a takto moji
Živnost podporovali. Zároveň dovoluji sí své ctěné zákazníky zdvořile upozorniti,
Že jsem posud nejen v plné mužné afle, nýbrž že dlouholetou praxí a vlastním
působením nabyl jsem té sračnosti, že mohu čeliti každé konkurenci. Moje
výrobky jeou ryze česká a poctivá práce.

V úctě nejhlabší

Čenéh Buben.

AKočáry nejnovějších vsorů,
vkusně a trvanlivě zhotovené jsou stále na skladě.

Mp“Cenu mírné. i
Vyzpamenán: V Jaroměři r. 1887 atříbrnou, v Dobrušce r. 1889 zlatou, v Praze
r. 1891 státní bronzovou medalií. V Hradci Králové r. 18094nejvyšší vyznamenání:

čestný diplom s právem ražení zlaté medalie.

KPXKPXPXHXP RER KÉXKostelní náčiní
Weg“vlastní výroby"i

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

Josef Neškudla,
© a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstva
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

ec.a k. dv. výrobní závod

šet kostelních JAPAmeniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

k Adresa vždy doslovně úplná.8:8.. Bu

Jnšijový týden
tetošuího roku vykazuje tu řídkou zvláštnost, že svátek
Zvěstování Panny Marie, připadajícína úterý svatého
téhodne, církevní slavností svou přeložen jest až na
dobu po Velikonoci, dne 7. dubna, bohoslužba pak v úterý

ašijového (éhodne koná se dle času ide feria 3. Mai.
Řebd ) a tudížie pašijemi, Jelikož pak úterek ten slaví se

ve veřejnosti jako evátek zasvěcený, budeme míti při zpívané mši sv. tu zvláštnost, že na kůruzpívati se budou

pašije podle sv. Marka,
Protože české zněuí těchto pašijí v obyčejných

perikopářích po ruce se nenachází, vydala nížepsaná
kuihtiskárnu zvláštní otisk pašijí sv. Marka určený pro
zpěváky umučení Páně na kůru, a lze je dostati v prak
tické úpravě (zvlášť ku zmíněnému účeli)

10 kusů registrové 89 str. B za 80 baléřů
(s poriem 90 haléřů).

Včasné objednání je žádoucno, ant náklad tiskne se
jeu obmezený dle objednávek právě jen pro potřebu
letošního roku. V poslední chvíli nebude možno již pak
tiskopisem posloužiti.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Král.

MN

Dlavební místa
nárožní, na nábřeží Eliščiné, pak do ulice
Chmelovy a třídy Jiříkovy v Hradci Králové

se prodají. — Bližší sdělí

ředitelství právovarního měšťanstva
v Hradci Králové.

+
Nejdůstojněší bisk. konaistoří doporučený

uměleckýzávod P p
Jos. dkteslicha

o Hradci Králové
provádí veškeré práce voboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
ws kazatelen,*

MX křížových cest, Boších hrobů, soch atd, s od- x
s bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
x trvanlivé zlacení a polychromování,všesolidně xa levně při výhodných platebních podmínkách.

p Přečetná pochvalná uznání poruce. Rozpočty, cesty atd. ochotně a bezplatně,

x Závod vro kostelnípráce a výrobu rámců 4
saložen r 1991. (v+
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OBRAZY
s hracími stroji,

české nábožné písně hrající
sošky z porcelánu oměleckyprovedené,

Kanzské Kanáry,
krásných tur, hluboce jdoucí, dovoluji si na
bídnouti v ceně od 6—12 zl. Ptáky výstavní
dle úmluvy. Pěstuji to nejlepší. Kollekce moje
vyznamenána byla i na letošní výstavě od
borné v Praze I. cenou a velkou stříbrnou
medailí od vídeňského spolku. Zasílání děje
se dobírkou. Nehodící se v osmi dnech vy
měním. Hodnota ptáka odpovídá přesně ceně.

Prosím o úplnou důvěru.

Augustin Brychta,
: strojník v Nymburce.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabiziv

Přanilští JIHOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

RRNRNRNNKNRANNNRNNNN

KPXPXPRPX+ db

P+PxX+

5 IKu generalní 5 zrcadla. dodávánejlevněji

£ kanonické visitaci, 3, Úlmel Františekv Kolíně,

i Chorální *
* „Eccesacerdos magnus“ *
JE 5e všemi obřady visitačními obsaženy $$
* jsou v učebnici D. Orla: * a . ,
St Rukověťchorálu římského. $e| 0 3 pokojích a Kuchyni se vším

Brožovaný výtisk za 3 K, vázaný v celo- ři i i Í

% plátněK360—poštouo 20h více.“ P VK hém posehace
* Nabízí ge |“ „da ertinum“ lze pronajat
x Biskupskáknihtiskárna*t| BB“ od 1. března b. r. “iž
* v HradciKrálové. * Jižní strana.
RARNNNNNNNNNNNNNIMMI| Podminky v admin. „Obnovy“

A AeAt DRAGON UPRKA20696949696909696909080082
—*První"i

0 katolický a zasilatelský závod Je
: « W 0 "= Josef Poláček é spol. ©
el továrna na sukna E+ - TY

% — ETurmpolci Se
3 doporučuje Yeliký výběr černých a modních látek pro S
be6) P. T. vYcledůst.duchovenatvo. W
s ECupřáníposkytují se výhody platební. a

sta Vzorky na požádání zdarma a franko. O3SM = VV EVVVVEA 4
“ (©5GS(E5C5GOCSC9 CSE9E9EI GSE ELE oEAA LAAAVAVAVAVANT VANAANA



na půl roku S A — A
———

Moje návštěva u studených,

V neděli jsem byl v Hradci. Kdo tam
deset let nebyl, ani by se tam. nepoznal.
Vzpomněl jsem si na onoho chlapce, kterého

-jeho dědeček s sebou vzal do Prahy a který
povídal: Dědečku, to jsou chalupy“ A za
chvíli zase: Toje chalup, to je chalup! Ano,
tam v Hradci u Labe na místo hradeb je
mnobo vysokých nových „chalup“, bezinála by
člověk myslil, že je v nějaké ulici na Vino
hradech. A jak krásný kostel tam mají a
upravují tam věže! A jako onen hoch, vida
arcibiskupský kostel sv. Víta a vedle něho
hrad, povídal: Dědečku, je tohle fara pana
arcibiskupa? —tak se musí říci, žeby „faru pana
biskapa“ v Hradci také třebas ani nepoznal,
kdo ji neviděl čtyřicet let.

Ale to není to, co chci povídat. V „Ob
nově“, kterou mají i v moohém hostinci
v Hradci, jsem četl, že pan biskop bade
přednášeti o půltřetí hodině odpol. v tom
„Adalbertinu“ ———to jo spolkový dům kato
líků diecése hradecké — ve spolku katolických
tovaryšů,jimž říkají „studení“.Povídám: Tam
so podívám, Dědečku, to je chalupal —Za
dlažená milý hochu. Přišel jsem tam trochu
pozdě; byli tam — ne mnoho —ale přece
také páni vzdělaní.

Přednáška začíná a sice v svatém Otci,
jemuž je právě dnes 92 let a jenž slaví 25.
leton památku svého zvolení. Nejprve prý si
máme pamatovati, že nástupce svatého Petra
neboli papežství je sloupempravdy.

Rád slýchávám v kázáních a řečech o
příkladech. A proto jsem byl rád, že to otom
sloupu pravdy začalo s příkladem a to z Ku
nětic. Také jsem tam byl. Myslím si, co pak
to bude? Kunětice a Řím— to půjde nějak
špatně dohromady. A přece to šlo. V Kuně
ticích mají krásný, obnovený, prastarý kostel.
Celé klenu'í jeho spočívá na jediném sloupu,
který stojí před kruchtou a snad panu učite
lovi u varhan překáží, že nevidí dobře na
oltář. Kdo by tomu nerozuměl, huboval by
hned, jak by tam vešel, na ten sloup. Ten že
musí pryč. Ale jen jím hnout a pohne se celé
klenutí, a dát jej pryč, sesype se všecko. To
jsem musel uznat. Ale čím je onen sloup ku
nětickéma kostelu, tírn je Petr ve svých ná
stupcích žijící, to je papežství, pravdě Boží
čili učení Kristovu o Bohu. V kažlém století
nacházejí se lidé, kteří hubujou na ten sloup.
Co s ním tady? Pryč s ním! A jak jím zavi
klají, sype se jim „klenutí na hlavu“, ztrácí
čistou, původní pravdu Kristovu. Pořádně si
na ten sloup křikli v šestnáctém století. Že
prý nepotřebují papeže čili té církve s tím
Petrem v čele. A hle! Pohádali se pak o víru
tak, že nadělali a dělají církví nových bez
konce a tak daleko to přivedli, že i pustou
nevěru hlásají. Tam však, kde teu sloup státi
nechávají, pevně trvají při víře v Krista Pána
dle učení apoštolů. Máme prý z Kunětic se
podivat do Černilova, je to blízko u Hradce.
Povídám si: Tam jsem byl kolikrát. Mají tam
tři kostely. Do toho na kopci chodí ti, kterým
je Petrova církev sloupem a utvrzením pravdy.
Kdyby vstali z hrobu ti, kteří tam chodívali
v čtrnáctém století, slyšeli by totéž učení
jako tehdáž. A do těch dvou chodí ti, jimž
páni povídají: Nač ten sloup? Pryč s ním!
Ale pročmají dva kostely? Inu to je to. Kde
nemají toho sloupu, tam se hádají o vyznání,
není mezi nimi jednoty; klenutí domu Boží
pravdy sesypalo se jim na hlavu. A tak právě
oni ukazují, kde není Petr sloupem pravdy,
tam že je po pravdě. Škoda,že to nebyla ve
řejná schůze. Sto chutí jsem měl hlásit se o
slovo. Byl bych řekl, že tam u toho jednoho
kostela, kde není Petr slonpem pravdy, mají
nyní většího pána. Vyvolen byl v užší volbě
za superintendenta. Byl by tolik jako biskup,
kdyby totiž na biskupství byl posvěcen. Ale
sotva se tím pánem stal, máuž trápení s kříž
lickým pastorem. Pan superintendent totiž
blásá, že oni — luteráni — musí se držeti

V Hradci Králové, dne 7. března 1002.

luterského vyznání. Jemu je sloupem pravdy
Luther. Ale, ač jsou oba v jedné luterově
církvi, přece sloupem tím viklá „Křížlický“ a
má zcela jiné náhledy než pan superintendent
— vrchní dohlížitel. A tak se jim na hlavu
sype strop i 16 církve, kterou si vedle Petrovy
vystavěli. Ale nám to je silnějším důkazem,
že pravda Boží neporašeně trvá jen tam, kde
je Petrova církev sloupem autvrzením pravdy.
A proto třebas sebe větší a moc učení páni
tím eloupem Petrovým, jako tím tam v Ku
něticích, chtěli pohrdnouti, nám to je radostí,
slávou a útěchou, že Petrova nástupce máme.

Než ale v přednášce pokračovalo se
dále. Musil jsem nechat svých rýpavých my
šlének a poslouchati, a to tím více, anoť bylo
řečeno alovo, pro které by tak mnohý zrovna
z kůže vyletěl anebo se zbláznil totiž, že pa
požetví je světlem védy.

Pěkně děkuju, myslím si. Tohle bude mela
Jak jen tohle se dokáže? Ale byl jsem rád.
Začalo to zase s příklady. Jenže si člověk ne
může všecko tak „akorát“ pamatovat. Tolik
jsem si však přece zapamatoval, že v těch
„světlech“ je veliký rozdíl. Když tak po půl
noci v hospodě v dýma tabákovém kmitá
páchnoucí petrolejová lampa a vedle ní sbor
lidí, kteří mají již také světlo čili páru v hlavé
a jak se tam křičí na tmu v církvi, a jak
tam dle novin právě přečtených jeden
„učenec“ z lidu sesazaje papeže u krále, ba i
Pána Boha s trůnu, tak je to obrazem toho,
co moozí ve savéslepotě a spolu pýše nazývají
vědou. Takovou vědu nepěstovala ovšem nikdy
katolická církev čili papežství. Ale to jsou
jen lidé, kteří ku vzdělaným 8e nečítají. Ale
jeden protestantský kníže řekl prý „panu
biskapovi“, že nyní bude církev katolická na
tom lépe, nynější papež prý dovolil katolíkům stu
die filosofie! To mnou trhlo! Může-li vzděla
ný šlechtic takhle smýšleti, což diva, že ti
sprostí vidí v církvi Petrově jen a jen tmu.
Kníže pán zapomněl na naše veliké filosofy a
učence: Augustina, Tomáše Aguiuského atd.
a z napomenutí, aby katolíci pilněji filosofii
studovali, udělal papežovo dovolení. Zase
bych se byl hlásil o slovo. Chtěl jsem říci:
Ten kníže byl znamenitě nějakým pastorem
konfirmován (ve víře utvrzen na místo kato

letech věku svého nepřemobl ten předsudek,
že se v katolické církvi nesmí ani studovati
čili vědy pěstovati. Ale mlčel jsem. Přišlo
totiž nové podobenství. Oheň také svítí, ale
vydává dým a asžírá mnohdy statky lidí. A to
aby se nedělo, pečaje právě papežství. Věda
dnešních dnů zavrhla Slunce Krista, a proto
není věda lidetvu spásonosným, blaživým
světlem slunečním, ale stává se ohněm, který
vydávaje dým pýchy, sžírá nejdražší statky
duchů, sžírá jistotu o pravdě, sžírá mravnost,
spokojenost a pokoj, zaněcuje oheň vášní
nejhorších, rozněcuje plameny, které se právě
nyní ve státech a národech ukazují. Ovšem
ani takovou vědu nepěstujo papežství. Papež
k nám volá: Studujte! Ale vždy a vždy svět
lem vaším budiž Kristus! Čebo nelze srovnati
s učením Kristovým, je blud; to nevyhlašujte
za vědu. Ale pečujte o to, aby věda vaše
pronikouta byla Kristem. Jen věda ve shodě
s Kristem je světlem ducha lidského. Kde
není Krista, tam buď ta páchnoucí latmpa
v krčmě dýmu plné dělá se vědou, anebo je
ohněm sžirajícím nejdražší statky ducha
lidského a společnosti vůbec. Povídám sil
Jsem-li pak tou těch studených? Vždyť pozo
ruju, že srdce mé se rozněcuje láskou k církvi
Potrově, jež jest opravdu světlem vědy.

Ale nebyl ještě konec. Do třetice bylo
řečeno, že papežství je ochranou slabých. —
A zase příklady. Syn nedělá dobrotu, kráčí
po špatných cestách, klesá v záhubu. Otec ho
varuje, příkazem a zákazem, mravní tnocí
otcovskou zadržuje a brání mu v provádění
jeho zlé vůle. Kdož moudrý řekne, že to je
tyranství? Moc to je ovšem, ale moc lásky
otcovské. A tak je to také s duchovní mocí
Petrovou, s mravní mocí papežství. Ovšem sa

Inserty se počítají ené.
Obnova vychází © jiitek v poledne.
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křičí, že to je tyranie, aule nesprávně. —
Skoro že jsem nevykřikl. Chtěl jsem říci, že
jsem tuhle v Pardubicích v hospodě vzal do
rukou Hlasy ze Sivua, u právě v tom listě
raonský pan pastor podobného něco vykládal.
Když to tak člověk čte, nebylo by diva, aby
mu to hlavu nepopletlo. Ale když si vzpo
mena na svá ruladá leta, jak otec bránil zá
hubné mé svévoli — Pán Bůh mu to odplať —
tu jsem si řekl: Dvojctihodný pane! Otcovská
moc není tyranství. Ale řeč rychle šla dál.
Musil jsem dávat pozor. Přišel zase příklad,
jak papež Pius IX. podával nastávajícímu
císaři mexickému Maxmiliánovi v Římě svaté
přijímání a jak drže Nejsvětější v rukou ma
řekl: Ejhle Beránek Boží, který dal práva i
národům. Dbejte na ně atd. A když bylo ře
čeno, že jen papežství jest tou mocí, která i
králům volá: „Nesluší tobě“, která hlásá, že
národové, lid i dělník má svá lidská práva,
a kterak právě v tom ohledu se proslavil ny
nější papež Lev XIII., tu jsem musil přisvěd
čiti, že papežství je ochranou slabých, ochra
nou svobody proti morným tohoto světu. A
když bylo řečeno, že 3. března je výroční den
koranování Lva XIII. korunou papežskou —
tiárou — při čemž se dí, že Petrův nástupce
je otcem králů, musil jsem přisvědčiti, že by
bylo ve světě mnohem lépe, kdyby králové a
státy — na místo válek a násilností — na
svatém Otci čtvrté přikázání plnili, a kdyby
jim s toho Stolce zavznělo: Nesluší | tobě
utiskovati národ slabší a oni poslechli, bylo by
to zajisté něco, co by obzvláště českému ná
rodu, pak n. p. Polákům, Irům, Boerům atd.
prospělo.

A tak se přednáška schýlila ku konci.
Litoval jsem, že je těch, kterým říkají stulení,
tak málo, a těch opravdu studených ku pravdě,
ku křesťanství, ku vědě lhostejných tak mnoho,
Dověděl jsem se, že bude v tomto pro 8vá
tého Otce jubilejním roce sjezd. Česko-mo
ravských katolíků v Hradci. Povidám: Ach,
to je sjezd těch studených! Dá-li Pán Bůh
zdraví a peníze, i já přijedu. Na shledanou
v té zadlužené chalupě!

Dopis z Prahy,
V Prazo, dne 5. března.

(K nadcházející nové politické situaci v Prase a
její rozbor. Přítrá řemeslnému přeburvování

plebejské krve na modrou).

Žalostná bezprogramovost, která pražské
obecní poměry dusí, začíná se důsledky svými
provalovati na veřejnost. Osobní politika, jež
se na pražské radnici zahnízdila, nese pro
Prahu nanejvýš hořké a nezdravé ovoce. Dnes
jest již zajisté jasno každému, že nahlíží, proč
jsme své doby S osobním justamentem, jejž
tak zvaní „konservativní“ členové sboru obec
ních starších král. hlav. města Prahy volbou
p. dra. Srba za primatora provedli. nesympa
tisovali. Spatřovali jsme v tom odzbrojení 8
kapitulaci veškerých živlů konservativních
v Praze, když na radnici „jodnohlasná“ kon=
servativní čili staročeská většina posadila na
primatorský stolec svého stoupence, jehož na
něm držeti síly neměla. Předpovídali jsme, že
tato jednohlasná většina staročeská může se
státi co nejdříve menšinou a že potom převahy
nabyvší strana liberální bude straně konser
vativní prostě diktovati, co má činiti, aby
ostudně astoupiti nemusila,

A k tomu také došlo! Strana staročeská
jest dnes na pražské radnici v menšině apri
mator ze středu jejího vyšlý mnsí se opírati,
aby se na místě svém udržel, ofrakci liberální
a to za cenu, již by hned tak brzy každý ze
svého přesvědčení neobětoval. Avšak vedle
této početní slabosti, která stranu kovserva
tivní straně liberální na staroměstské radnici



podrobila, ukázalo se to smutné divadlo, že
strana staročeská starostenské období dra, Srba
zahájila beze všeho uspokojivého komunálního
programu a beze všech věcných cílů. Co za
předešlých starostů bylo ku provedení zabá
jeno, k čemu oni dali podnět, to bylo postu
pem doby vykonáno a ač v Praza čeká na své
uskutečnění sto důležitých otázek a zálešitostí,
pražský pokrok nyní uvázl na mělčíně komu
náluího rozhledu pánů, kteří pražskou obec
dnes spravují. Co nového se zde podstupuje
nebo co důležitého se tady podniká? Nic ato
jest velice trapná podívaná, když členové pa
nojící strany na pražské radnici nedovedou
v obecních záležitostech podati lepší a uži
tečnější návrhy, nežli je ten, aby byl totiž
ve primatorské síni na podobiznách dvou
předchůdců nynějšího pana primatora — při
malován zlatý primatorský řetěz!

Že pak Praha octla se v takovéto správní
situaci, za to zodpovědnosti nesmějí se zříkati
také katoličtí činitelé, kteří na st.roměstské
radnici zasedají a kteří na volby do sboru
obecních starších měli vliv. K tomu jsme své
doby poukázali, že někteří malostranští páni
faráři při volbách podporovali a odporučovali
protestanta proti inž. Herainovi, který má 0
zachování a zvelebení celé řady katolických
památek v Praze nepopírateluou zásluhu. A
kdyby byli při volbě primatora katolíci, po
stavivše se nad rmut osobního boje 0 staro
stenský stolec, odevzdali prázdné listky, uše
tříli by si dnešních rozpaků, že jejich hlasy
zvolený starosta, poučvadž jeho stranu nemá
žádného programu, jest vlastně ochotným vy
konavatelem návrbů a přání liberálních. Tak
stojí pražské poměry dnes.

A jaké naděje má konservativní strana
zde do budoucnosti? Dle dnešní situace
žádné. Konservativní Jaikové, pokud mají na
to vliv a k tomu spůsobilost, při příštích
volbách nebudou se vůbec páliti o to, aby se
strana staročeská na radnici jako vážný činitel
ještě udržela. Její mandáty tam visí již dnes
jenom na kompromisu 8 liberály. Kompromis
ten byl pří posledních volbách částečně poru
žen, proto se dá s mathematickou jistotou če
kati, že příště podlehne úplně. Jak se dovídáme,
zbrojí se ke příštím doplňovacím volbám již
nyní. To jest potom nepochybné, že liberální
a radikální živly nubudou po nich na pražské
radnici silnou většinu, která za starostu nebude
kandidovati žádného konservativce, ani tehdy,
kdyby k nim v osobě nynějšího pana prima
tora třebas i obětavě přešel. Následkem sta
gnace nynějších obecních pnoměrů,jež osobní
A nerozvážná politika konservativní v Praze
zavinila, otevřeny dvéře radnice ©dokořán
živlům liberálním a radikálním, což zároveň
znamená, že to bude potom dlouho trvati,
než-li se tam zase lidé otevřeně a neochvějně
katolicky smýšlející doatanon. Po službách,
jež katolická strana dávno ztracené věci sta
ročeské v Praze neunavně prokazovala a vlastně
ji držela, není možno čekati nějakého ohledu
k ní ze Sstraovradikální a liberální.

Tím octla so katolická strana. před
z brasu novou situací. Co tam, to tam! Bu

doucnost náleží dnes jiným živlům. a jibým

FEUILLETON.
České květy.

Píše Josef Šmejkal.

Přece si děti školní letos mohly zazpívati:
»Rozpuknou se ledy, volný bude proud,« přece
zima na Čas se k nárm podívala, Ale dlouho vláda

její ledová netrvala; už se jaro blásí: Přijde
jaro, přijde, bude zase májl« Podívá se zase

k nám, jediný jeho úsměv rozveselí všecku zemi,
a ta ráda vydá květy své. Každýtvor se zaraduje,
že po dlouhé době zimní zase nadejde krásný
srní čas, s vše jarem zavoní.

Než i zima má své půvaby, I to slunce
jinak vstává, jinak se loučí. Pohled na zapadající
slunce za večerního klidu, na zlaté záclony čer
vánků. lemované stuhamiz purpuru, vlévá člověku
klid, V těch nesmírných světlech, zařících na
zimní obloze, pocítí člověk nesmírnou Lisku a
Dobrotu, která pohlíží na svět, dávajíc mu pokoj
a požehnání, vše zpívá v duši člověka jakousi
dětinnou modlitbu, byť úste slov nenašla. Za

tichých večerů zimních oživují v mysli vzpomínky
na věci, o nichž si mnohý myslí, že dávno za
padly v úplné zapomenutí. Arád člověkvzpomíná
— vždyť co má, co mu zbude? Na konec — nie,
jen paměť na to, co bylo — —

A česká duše nedovede se zapříti, aby ne
vzpomínala, jak v zemi české bývalo! Po dicuhé
zimní době spřijde jaro, přijde, bude zase máj!«
touží, aby i vlasti jaro přišlo zasí

Všsk k ní přec mnohdy zavítalo! Po dlou
hých utrpeních nadešel i vlasti naší často jarní
čas, kdy Prozřetelnost Boží dala českému lidu,
aby zrodily se mu jarní květv, jež svou ušle
chtilou krásou utišily mysl hrůzami válečnými

činitelům, než-li je dávno odbytá strana staro
česká a sestaralá strana mladočeská, která
jest ve dnešním svém tvaru mixtom komposi
tum z nejrůznorodějších činitelů a proto se
v tom okamžení rozpadne opět v prvky,
jakmile by ae stal do ni silnější náraz nových
směrů, jež se pilně řadí a kupí za různými
cíly a zájmy v šiky a čety. Kdo má příležitost
náš dorost z ústavičného s ním osobního styku
pozorovati a jeho myšlénkový pochodsledovati,
každý nám přizná, že dospívající naše generace

řirozeným působením nezdravých poměrů ve
ice správně rozlišují a posuzují, co jest do

bróho a co není správného. Těm se více nedá
namlaviti, že černé jest bílé a když se opirají
některým doposud o nás z rozmanitých dů
vodů trpěným ale neblahým zvyklostem, to
sice někdy přebíhá přípustné meze, ale vpod
statě to značí vážné a správné pojímání a
zdravé uázory na veřejné záležitosti. Nezasta
vitelný let a běb časů bude tyto generace
novými a svěžími pokoleními jenom rozmno
žovati a proto neodvratitelný jest den, který
donese hodinu, jež dnes panujícího ducha šlen
driánu, nenpřímnosti, nepotismu, povrchnosti,
falše a mělkosti na všech stranách rázem po
praví jako delikventu dávno již odsonzeného.

Proto máme za to, že každý, kdo upřímně
touží, aby jeho spanilé zásady, aby jeho pře
svědčení, aby jeho názory ka platnosti přichá
zely a pevnou vůdu pod sebou měly, koná
práci docela zbytečnou a marně se namáhá,
když tyto štěpy chce vroubiti na pařezy stran
starých a zejmena pro katolickou morálka
již osvědčeně bezcenných. Mají-li křesťansko
katolické zásady u nás jednou lépe se uplat
niti, než jak je bylo za posledních desítiletí
a za dnešních časů uplatniti možno, pak jest
třeba o to pečovati, aby staly se vlastními
generacím, jimž patří budoucnost. Popularita
předáků vymírající a dnes u nás rozhodající
Generace spočívá hlavně na jejich liberálním
smýšlení, jež je do výše vyneslo. Proto vět
Šina z nich ani při uejlepši vůli nemůže
přiznati, jak třebas v nitru srdce svého smýšlí,
Kdo pak chce, aby na místě liberalismu stala
se rozhodující u nás morálka katolická, ten
musí o to přirozeně pečovati, aby generace
budouenosti z různých důvodů nepostavily se
na stanovisko, jaké zaujali nynější mužové,
ktaří jsou na venek nábožensky vlažnými.
Spojovati se dnes s činiteli přezrálými, úlohy
své dobrávajícími, vymyká se politické moud
rosti, která spočívá v bezpečném ziskání pro
svá mínění generací života se ujímajících,
jimž náleží budonenust.

Tak třeba dnes nazírati na veškerou
naši politiku, na všechen náš veřejný a poli
tický život, jehož oprava spočívá jedině a
hlavně ve přiměřeném vychování mládeže.
Proto mámě boje a spory s odbytými činiteli
za marnou praci a lepší budoucnost českých
poměrů spatřujeme v dobře a ve střízlivě
vychované, všemu dobrému přístupné, vžá
jemně shovívavé a vším špatným pohrdající
mládeži, která si potom již poměry napraví
dle své vůle a dle svého smýšlení. To jsme
měli za potřebné pověděti v době, kdy strana
konservativní v nynějším svém složení a při— = ————
poděšenvu a staly se mu chloubou, útéchou! Ta
kovými českými květy byly spanilé dcery Přemysla
Otakara [. Jakotento král svým věhlasem upevnil
slávu koruny české, tak útlé ratolesti z kmene
jeho, jeho dcery: Dagmar a Anežka, svým
vzácným duchem, žitím andělským staly se chlou
bou své otčiny, zapsaly se písmem nehynoucím
v dějiny a věrným Čechům, i celé Evropě
zastkvěly se a stkvíti se budou jako obrazy, ozá
řené nejčistší poesi(!

D.gmar. — Slavný byl král Přemysl Otukar
I., ale způsob, jakým si vedl k Adlétě manželce
své, s níž po iBletém manželství dal se rozvésti,
jest skvrnou jeho života. A přece zavržená dcera
nešťastné této paní, Markéta, stala se drahokamem,
který ozářil v cizině korunu Přemysla vzácným
báchorkovým| leskem, neboť Markéta jest
slavná Dagmar, Danů královna, jejich písněmi do
dnešního dne opěvovaná, svého času vším náro
dem zbožňovaná a za světici ctěná,

O rodokmenu Dagmary byly spory; roku
1846 napsal prof. J. E. Voceldo Musejníka článek,
v němžjssnédokazuje,žeMarkéta—Dagmarbyla
dcerou Přemysla Otakara a Adléty. Pravda-li, že
zasnoubena jest r, 1205, tu poznal ji dánský král
Valdemar v Míšeňsku, kde u zavržené matky
dlela. Četná družina dánská, mezi nimi biskup
sjellanjský Petr, pan Strange, Lykke, Globe za
vezli mladou nevěstu do Bukovce (Lůbeck), kde
konaly se slavně zásnuby. Král Valdemar II, slul
též Vítězným a zvláště porážkou Němců dobyl si
slávy veliké; jeho krásná choť zaujala pak mysl
všeho lidu svým k němu soucitem, svou dobro
činností, nábožným a bohumilým životem. Lid
dánský počítá léte, která ona na trůně stróvilu,
mezi nejšťastnější své historie. Četné líbezné písné
národní zaznívaly o ní.

Dagmar byla vždy ochránkyní chudých a
opuštěných. I když byla na smrtelném loži, ne

nynější své bezprogramovosti u nás ustupuje
z poslední své bašty i v Praze v minulost
a kdy s sebou z veřejného jeviště strhuje zde
stranu katolickou, která následkem toho stojí
dnes před novou situací, již jsme zde šíře
naznačili. Aby se katolíci báli jiných mladých

stran, toho není potřeba, neboť to, co prokatolickou věc vykonala strana staročeská,
vykoná pro ni každá etrana jivá, jíž budou
tak sloužiti, jako sloužili straně staročeské.
Proto když katolicky smýšlející lidé posilní
a osvěží dobrou vůli a ušlechtilé snahy mla
dých generací, tu není o tom žádné pochyb
nosti, že v jejich rámci zásady morálky kato
lické nebudou nibdy tak živořiti, jako živořily
v posledních dobách v rámci strany staro
české, která ani ve avé slávě v letech oamde
sátých pro katolického kněze neměla jediného
lidového poslaneckého mandátu!
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O čem se v Praze dávno šeptalo, to nyní
leze ven jako velikánekýškandál. Se džbánkem
chodí se tak dlouho pro vodu, až se mu ucho
utrhne. Tak dlouho kvetly v Čechách vedle
všelijakých tajných „mincverků“ na vyrábění
falešných zlatníků kanceláře, jež se zabývaly
tajemným přebarvováním plebejské krve na
madrou, až konečně provedena u jejich maji
telů úřední prohlídka.

Za minulých let stalo se u nás modou,
že kdokolivěk mohl ae ucházeti o „zapomenu“
té“ starobylé šlechtictví a ihned nalezl řadu
ochotných pomocníků, kteří mu je horlivě
vymábali a sice 8 opovážlivostí přímo obdi
vuhodnou a fantasil úžasnou.

Nechceme zabíhati v záležitosti té do

osobností, spokojojíce se pouze příslušným
vytčením věcí, o niž jde. Konstatujeme totiž,
že shonu, v posledních letech za starobylými
šlechtickými erby n nás panujícímu, učiněna
byla ze strany povolaných k tomu úřadů
přítrž. Třebas že se v otázce této mohlo na
toho i onoho prstem ukázati, přece márne za
choulostivé toto špinavé prádlo veřejně roz
věšovati, neboť pokládáme za jisté, že ani ze
strany úřadů nebude z pochopitelných důvodů
nastopováno s okázalou přísnosti proti minu
losti, ale že běží hlavně a především o to,

aby se dalšímu Švindlu s boufným vymáháním
starých šlechtictví postavila příslašná hráz
pro budoucnost, o což jest již především
v zemských deskách království Českého a v dů
ležitějších archivech posturáno.

Poukazujeme k tomu jako k zajímavému
veřejnému opatřeuí, jež sluší schvalovati.

Obrana.
Bez papešství žádná církev. Přiju

bilejních slavnostech nynějšího náměstka Kri
stova vnucuje 8e nám přímo úvaha, zdaž jest
nutným papežství ku získání a k zachování
spasitelné víry. Naše rozumářská doba ovšem
následkem vlivu protestantského myslí, že víru
i spásu věčnou si může každý zjednati sám

(O
zapomněla lidu svého — jej v ochranu králi od
poručujíc. Všecky písně a zkazky jsou velmi do
jemné; zřejmo z nich, jak hluboko česká kněžna
v mysl lidu dinského vnikla, © Dagmar zemřela
v R'bbe dne 24. května 1213. Jediná poní zbylá
památka jest křížek, rel'guiář smiltovými obrazy
zdobený, klerý se chová v museu kodaňském.

eské umění skvělou ovinulo září jméno
její významné. Nejdříve oslavil ji Vocel třemi
básněmi ve svých «+Přemyslovcích«. Zvěčnělý Y.
Brožík namaloval »Svatební průvod královny Da
gmary« a »Hru v šechy onevěstu«. Václav Beneš
Třebízský vypravuje o ní v překrásném románu
svém a Svatopluk Čech oslavuje dceru Přemyslovu
v nesmrielném, čarovném svém eposu +Dagmar«.
Zvlášté tato mistrovská Čechova báseň ukázala
českému lidu dojemný obraz dumilné a zbožné
kněžnyčeskéDagm=ry—Markéty. Připomínajesi
její ctnosti, lásku k lidu « utlačovaným vůbec,
její pevnou v Boha víru, povždy litovati bude
Slovan, že působení jejího bylo tak na krátcel
Než i tak byla milým květem českým!

My Čechové hrdi jsme na svou. historií,
v níž vedle | hrdinství | vyskytuje se tolik
stop čistých duší. Vlak by bylo nesnadno nalézti
jinde dva květy, tak vzácné vůně na jediné rodu
udataého snétí — jsko Dagmaru a Anežku,
spanilé dcery rodu Přemyslova. Dagmar a Anežka
utkvěly hluboko v mysli lidu českého, jenž dě
koval Bobu, že vždy, když nejbůř bylo, poslal
mu vzácný květ -—pomoc — srdce s národem
citicí!

Dagmar — první květ v cizinu přesazený
vydal vůni skutků Bohu i lidu milých a český
národ s hrdostí vzpomínáDigmary, že ciziné do
kázala, že Česká země má duše | láskou k Bobu
a soucitem k bližnímu planoucí,

A druhá — Anežka — ta naší zůstala,
naše byla, v naší půdě české vyrostlu, a naší



bez prostřednictví církva. Nejenom nevěrecká
krokářská omladina, ale i prof. Massaryk,

Jinž se za věřícího křesťana prohlásil, soudí,
že si každý ku spáse úplně dostačí a tudiž že
spolupůsobení církve jest zbytečno.Připouštíme,
že působení církve falešné nemůže prospěti
člověku, ba že mu vlastně škodí, ale tvrdíme,
že bez spolupůsobení pravé církve Kristovy

jest spása nemožna, aneb alespoň velmi nesnadna.

Vždyť nikdo si nemůže spasitelné víry
vymysliti aneb dle svého rozamu z bible vy
brati. Apoštol av. Pavel připomíná učeníku
svému Timotheovi: „Co jsi slyšel ode mne

před mnnohými svědky, to zase avěřoj věrnýmidem, kteří spůsobilými budou k vyučování
Jiných“. (2. Tim. 2, 13). Nepovzbuzoje Apoštol
svého nástupce ku rozumové Špekolaci a ko
vybudování věroučné soustavy na základě vě
deckého bádání, nýbrž napomíná ho, aby jenom
kázání od Apoštola vyslechnuté jiným hlásal.
Bylo tedy hlavní úlohou apoštolských žáků a
nástapců, učení apoštolské dobře pamatovati a
neporošené jiným blásati. A sv. apoštolové
proto kladli tak velikou vábu na přesné a do
slovné hlásání svých kázání, poněvač to nebyla
jejich moudrost, nýbrž moudrost Ježíše Krista,
zakladatele církve Boží. Apoštolské učení
byla nauka na bezpodmíněné víře založená,
vždyť sv. apoštolové sami slovům svého Mistra
plnou víru věnovali. A tak podsta'ně až da
dnešního dne po všecka pokolení náboženská
víra založena byla na autoritativuím výkladu
pravd náboženských, nebof v podstatě nemůže
žádný jednotlivec jiným spůsobem dojíti spá
sonosné víry uežli prví učeníci Páně,

Všecky filosofické systémy o určení člo
věka jsou pro věčnou spásu bezcennými, po
něvač jenom čisté zjevené učení může zamlou
vati se Boha i člověku. Výmysly i nadaného
mozku lidského o povinnostech náboženských
nedostačují ani všem lidem, proto svrchovaná
a neomylná autorita jest a výkladu víry ne
zbytnon. Bez neomylné autority ve výkladu
víry neobešel se ani protestantisrnua, jukkoliv
právě vznikl odpadem od povolanélho strážce
poklada sv. víry. Protestantismus založen byl
sice na zásadě „Pryč od papeže, vždyť bible
sama k víře dostačí,“ ale fráse této užíval
potud, pokud chtěl svůj odpad v očich světa
ospravedlniti. Jakmile však odpad protestant
ský byl proveden, musili zakladatelové blud
ných sekt smi zapomenouti na frási „Bible
k víře dostačí“, protože by si sami proti
sobě ortel vyslovovali. Vždyť každý mohl Lu
throvi při kázání namítnouti: „Nepotřebujeme
tvého poačování, vždyt nám bible postačí“,
Proto Luther stíhal kletbami a prohlašoval
za „Služebníka satanova“ každého, kdo by
jinak věřil nežli on. Kalvín docela zabavováním
jmění, žalářem, mrskáním ano i upalovánim
hleděl z mysli svých věrných vypuditi dříve
blásanou zásadu „Bible k víře dustačí“. Dnešní
rozdrobenost protestantských ©křesťanů nás
nejlépe poučuje, že svrchované a „neomylné
autority u výkladě víry jest uezbytně zapo
třebí, nemá li každý professor filosofie spiso
vatí nový katechismus pro sebe u pro své

(O
světicí zůstala, aby všecky trplce k srdci vinula
a za lid český orodovalal —

Anežka Přemyslovna byla dcerou Konstan
cie, druhé manželky Přemysla Ot. [. a narodila
se asi roku 1208. Přečistá duše její zatoužila po
klidu klášterním — pro svět nebyla, proto Bůh
ji určil ke službě své, službě chudých a opuště
ných. Aby snáze mohla slzy stírati a Bobu úplně
se věnovati | — vyprosila si Anežka od svého
bratra krále Václava I. místo k zbudování kláštera
Klarisek a když sen se jí vyplnil — vstoupila do
řádu Klarisek, kdež stala se první jejich abatyší.
Oblékla se do roucha šedivého, které do své
smrti 47 let věrné nosila. Ale světice naše, ač
cele ke klášteru přilnulu — vřelou přece láskou
a účastí i s milou vlastí svou spojena byla. Co
vroucích modliteb vyšlo z její duše za českou
zemi, když nastaly jí časy smutnél — Český lid
s důvěrou k af spěchal — a ona pro každého
měla pomoc, modlitbu — i slovo útěchy. A ne
zapomněl její dobroty — již za živa ji za světici
měl. Jak Anežka i po smrti v mysli Čechů u
tkvéla, ukázala matka Karla IV. Elška Přemys
lovna, ucházejíc se r. 1328 v Římě o její svzto»
fečení. Teprv v nejnovější dobé jednáno na novo
a dne 28. listopadu 1874. papežem Piem IX.
veřejná jeji úcta potvrzena a povolena byla pro
celý katolický svět. Přelaskavý tento genius chu
dého lidu českého z domu Přemyslova pevně
utkvěl v mysli zbožných Čechů a pohnul také
nejednoho z našich Lásníků, aby zvěčnili význam
naší blah. Anežky české věkům budoucím. Máme
zvláště knihu oblíbeného historického romanopisce
kněze V. Třebízského. Jeho ruka tklivými rysy
vykreslila nám Anežku, bratra svého Václava
varující, cítíme její duši zbožnou, jež pronásle
dovaní těšila, ve svůj tichý útulek klášterní při
jímela a i ty největší nepřátele andělským slo
vem usmířila, — Starý převozník na Františku
pronáší o miláčku národa tato památná slova:

stoupence. Proto stojíme věrně při papežství,
ježto jest sloupem a utvrzením pravého učení
Kristova.

Politický přehled,
Ve středu 26. února přikročeno v poslane

cké sněmovně k podrobnému jednání o jednotli
vých pol.žkách rozpočtu a projednány už kapitoly:
nejvyšší dvůr, kabinetní kancelář, říšská rada, říš
ský soud, ministerská rada, správní soudní dvůr,
příspěvky na společná vydání a politická ústřední
správa. Při hlasování o disposičním fondu vůdcové
národa našeho dr. Herold, žid dr. Stránský, dr.
Grégra jiní ještě ze sněmovny se vytratili. Tu se
ukázala v pravém světle ta slavná oposice Česká,
která slovy mnohými a úchvatnými rozdrtila už
častěji vládu a strany nám nepřející na padrť, ale
když měla slova svá projeviti i skutky, uznala
lepším: Kdo uteče, ten vyhraje.

Přes všechno dosti klidné jednání sněmovny
tvrdí se, že říšská rada nebude do Velikonoc
s rozpočtem hotova a že zasedati bude až do
květnového zasedání delegací. Tí: bv ovšem za
sedání zem. sněmů na duben určené zase bylo od
ročeno. Je pak otázka, co s námi bude, když se
sněmu českému čím dále tím méně poskytuje
příležitosti se zabývati, bez toho už dosti zubože
ným stevem vlasti naší]

Naší páni poslanci mají ve skutečnosti pra
malou starost o zlepšení poměrů, ukázalo seto i
3. března, kdy předseda posl. sněmovny hrabě
Vetter z Lilie tří čtvrtě hodiny musil čekati a
poslance sháněti, než se jich dostavil k zasedání
nutný počet. Vláda usmiřuje už Vlachy. Dle N.
F. Presse nabízí jim zřízení právnické akademie
v Tridentu, by je tak přiměla k upušténí od
obstrukce. Vida tedy, ani ne půl milionu Vlacbů
jsou vzácnějším a důležitějším národem než 6
milionů Čechů, kteří na splnění svých požadavků
počkají si ještě nějaký rok.

Němci, zvlášť Všeněmci, lidovci a pokrokáři
chystají se ku společnému jednání na uzákonění
státní němčiny.

Poradní sbor pro vodní dráhy zahájil 4
března svou Činnost první valnou schůzí. Dr.
Hrázský, zem. poslanec, vzdal se mandátu z pří
činy, že jako odborník pro vodní stavby nebyl
jmenován členem sboru pro vodní záležitosti.

Místodržitelem v Dalmacii jmenován dr, Er.
baron Handel, dvorní rada v ministerstvu vnitra.
V zemi panuje nad tím roztrpčení, ježto misto
držitel je Němcem, který neumí chorvatsky a po
měrů dalmatských je vůbec neznalý.

ŠI, 3zéll v uherské sněmovně se vyjádřil, že
jsoucnost národnostní otázky v Uhrách neuznáva.
»Jednotný národní ráz země« že prý nepřipouští
jazykové rovnoprávnosti,

V Poznaňsku objeveny zase tří nové pří
pady, že tři děti polské pro nedostatečné pokroky
v němčiné utlučeny. A učitelům nestane se nic,
za to, kdo proti trýznění dítek z polské strany
vystoupí, je poháněn před soud pro urážku na cti
krutých učitelů německých. — [Italští železniční

*Anežko našel — A kdyby v Čechách měli
umlknouti o Tobě, a na Tebe zapomenouli, tato
Vltava, co kolem kláštera Tvého se valí, připo
mene jim jméno Tvé. — Viďte, vv vlny pěnivé,
že nezapomenete, že vy se řečí lidskou rozhovo
říte, kdyby lidé v našich zemích měli jednou
oněměti [=

A zapomenuly skoro přec. —
Odpočívá ta sláva naše, smutně vlny jdou

kolem pustého, zrušeného kláštera Anežčinal
Smutny jsou jeho stěny, jež slýchaly vroucí
modlitby světice naší, neznámým je hrob její,
ztratili jsme květ, ztratili srdce, jež tak vřele vlast
i lid svůj milovalo! Avšak láska srdce jejího
přece se nám zachovala! © Vešla do srdcí lidí uš
lechtilých, kteří sjednotili se nedávno, aby obno
vili zase klášter blah. Anežky, — Svítá zas —
luzný sen o vzkříšení toho kláštera již počíná se
uskutěčňovati. Pomocí milodarů z mrtvých vzkří*
šený kostelík sv. Anežky pozvédá již se nad své
ješté dřímající okolí, vábí k sobě zraky všech
milujících české umění a drahé památky otců.
Nové posvěcený a na vížce zavěšený zvonek
pozdravil již nové století a vyprošuje nový zlatý
věk národu blab, Anežky. Kdo milujete umění
a památky otců i matičku Prahu, kéž rozmnožíte
řady členů jednoty pro obnovení kláštera Anež
čina. Přičiňme se, ať brzy perla zašlapaní, zapo
menutá pozdvihne se v bývalé kráse a zazáří
prvotným leskem na koruně královny českých
měst, zlaté Prahy: klášter blah. Anežky České.

Vstane zas, jak důvěřujeme, útulek královské
světice ze ssutin svých! kéž s obnoveným
klášterem vstane i lid český ze své náboženské
lhostejnosti, nedá si bráti víru — tím i jazyk,
zemi. Ty, blahoslavená Anežko naše, přimluv se
za svou domovinu! Pros Ducha sv., aby obnovil
tvářnost země české!

zřízenci chystají se ku všeobecnéstávce,nebudouli
požadavky jejich do 10. března vládou vyplněny.

Boerové dostali z Kapské osady asi 11.000
mladých dobrovolníků. Na velké vzdálenosti jsou
mezi sebou ve spojení pomocí světloměrných
přístrojů, jež mají postaveny na všech čelnějších
vrcholech. U Clerksdorfu utrpěli Angličané opětně
krutou porážku. Ztratili přes 690 mužů, i dělo
střelectvo padlo prý do rukou Boerů. Angličané
chtějí porážku tu odčiniti srážkou s vojskem De
wetovým, při níž bylo asi 50 Boerů pobito nebo
raněno a přes 400 zajato. Ale Dewet se 700 muži
opět unikl. Vojsko pak anglické zajalo většinou
farmáře, jejich ženy a dětí, kteří obývali v ob
vodu srážky. Tím se dá vysvětliti velký počet
zajatců a různé kořisti.

Z činnosti katol. spolků.
„Vzdělavací a podpůrný spolekkřesí. soe. pamí a dívek“ v HradciKrálové

pořádá v neděli dne 9. března o 3, hod. odpolední
spolkovou schůzi s přednáškou vip. Ladisl, Kuntea
2 Třebechovic: „O postavení šeny v národě.“

Z Kostelce nad Orl. KatolickáJednita
oslavila 2bleté jubilenm av. Otce Lva XIII, slavnými
službami Božími v neděli dne 93. t. m., kterých sa
účastnilomnobočlenůa členeka praporem.—Zvěst,
že večer přednáší nám chvalně známý řečník vadp.
Dr. Fr. Šulc, působila podivahodně, Již v 7 hod. byl
prostranný sál přeplněn (as 600). Všichni započali
schůzi velobnon bymuou papežskou. Na to ujal se
slova vadp. řečník a v řeči půldruhé hodiny trvající
jesně a poutavě vylíčil život a působení av. Otce.
Booťlivý potlesk a díky vdp. předsedy byly jen ne«
patrnou odměnou přednášky tak zajímavé a učené.
Předneseny i dvě básně na oslava Sv. Otce a zapěny
některé abory. Velice se zavděčil obecenstvu vždy
ochotný pan řiditel Jeřábek uměleckými sóly na hou
sle a ochotnický sextett, jimž jakož i p. t. pěveckému
kroažku vzdán budiž veřejný dík. Všichni s nadšením
a láskou ku av, Otci rozcbázeli se k 11. hodině
večer. — Katolická jednota naše koná svou spolko
vou schůzí dne 9. března o půl 7 hod. večer na
Rabštejně. Při ní přednáší vldp. Dr, G. Domabyl o
předmětu: „Sv. Václav ve světle bistorické pravdy.“

2 Chrasti. Dne 2. t. m. pořádala Jednota
naše veřejnou echůzi s přednáškou p. Jenšovského,
řezbáře z Hradca Král. Před přednáškou zapěli čle
nové Jednoty ze sboru Bendlova „Svoji k evéma“
partii „Milujme se“. Pak nám nastínil p. Jenšovský,
jak si má pravý katolík u zrláště člen jednot kato
lických v životě zvláště veřejném počínati. Přeunáška,
ač dlouho trvala, posluchače neunavila, nebot mluvil
k nim člověk z lidu — dělník, a mluvil z přesvěd
čení. Po provolání slávy av. Otci a zapění hyuny
„Práce“ echůze nkončena.

A Cuciavi. Dne 23. úoora pořálalu hatol,
jednota naše spolkovou schůzi v Malé Lhotě. Prvým
řečníkem byl předseda všeodborového sdružení kře
sťapských dělníků pan Josef. Urban, který mluvil
o tomto sdružení, k němož zajisté i u nás hujně Členů
se přihlásí. Drubý řečník, dp. Alois Dvořák, řečnil
„0 hberalismn a našich snahách“ Obě řeči dobře
promyšlené a. poutuvě. přednesené vyslechlo četuě
ebromážděné obecenstvo s napnuteu pozerností a od
měnilo pp. řečníky zaslouženým | blučným potleskem,
Další práci obou borlivých našich křesťansko-sociál
ních pracovníků i milé katolické jodnotě naší ž hnej
Bůu!

Jednota katol. mužů a jinochů
v Horním MWtndemel uoná v neděli dne 9.
března o 4. hod. odpol. v místnostech p. Václava
Pátka v Nov. Studenci svoji spolkovou schůzi. Před
nášku míti bude předseda dp. Stan. Schónberg „O
životopise sv. otce Lva XII“

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésmí. Vyznamenáníjsou: pan

Jan Kocek, čestný konsist. rada, bisk. vikář a farář
v Pravoníně, jmenován skutečným konsist. radou a
assesaorem; p. Josef Jánský, vik. sekretářa farář v Za
hrádce, čestným děkanem; p. Jos. Šimek, vik. sekretář
a děkan v Polné, jmenován správcem vikariátu Polen
ského. Expositoriam canonicale obdrželi: p. Vil. Chme
líček, farář v Čechticích, pan Josef Jakubec, farář
v Hněvkovicích; farní synodalie: p. Josef Profous,
administrator v Křivsondové, p Ed. Stok, kaplan
v Zahrádce. Ustanovení jsou: p. Josef Krihl, farář ve
Studnici, za faráře do Hořiček, p. Ferd. Zajíček, farář
v Bejšti, za faráře do Holic, p. Jan Holejovský ze
Slavětína, víkarista na Vyšohradě, za faráře do Mo
dletína, p. Vojtěch Hernych, kaplan Čermenský, za
kaplana do Kostelce nad Orl., p. Jan Baborovský,
kaplan Čáslavský, za II. duchovního správce v trest
nici v Kartouzích, p. Ot. Semerád, kaplan Kracem
bareký, za II. kaplana do Čáslavi, p. Jan Tošovský,
kaplan, za administr. v Přibyslavi. Zemřel: p. Josef
Podhrázský, deficient v Chrudimi, + 26. února (paros.
1878., vysv. 1897). Uprázdnila se fara v Bejšti, patron.
nábož. matice od 25. února b. r.

Oslava papežského Jubilea v tova
ryšské Jednotě. Řídká a vzácná slavnost 25le
tého vladařského jubilea sv. Otce Lva XIII. vzbudila
v celém avětě radostný oblae a přiměřenou pozornost
téš v kruzích nekatolických. [ v našem městě bylo
povšimnuto tohoto vzácného zjevu, ale jako obyčejně
teprv k popudu z lidových vratev vyšlému. Intelligen
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V Hradci Králové, dne 14. března 1902.

Tituly.
Radím každému, aby tituly — čestné

názvy osob — neměl za maličkost. Titaly totiž
hrají ve světě často velikou úlohu,a bývá
mnohdy menší chybou v tom ohledu trochu
výše střeliti než níže. Toho náhl+du byl jeden
německý rolník. Ptal se v hospodě svého 8po

lusouseda: Vy, čímje váš syu, který stadoval? — Ina tsm je velikým pánem. — A čím
že je? — Inu, je diurnistou. To si onen, jenž
se tázal, pamatoval a když jedenkráte 8 pa
nem krajským měl co dělati, oslovil ho: Pane
diuraistol To pau krajský nerad slyšel, a
proto mu pravil, aby toho nechal. Když pak
rolník nepřestával říkati „pane diurnisto“,
rozhněval s6 pan krajský a řekl mrzutě:
Nejsem žádným diarnistou. Načež dobrák rol
ník odvětil: To nic nedělá, čím nejsou, tím
se mohou ještě stát. — Chudák rolník dopadl
pak se svou žádostí velice špataě. Myslil to
dobře. Domníval se, že střílí výš — diurnista
byl v jeho očích veliký pán — a zatím to je
písař za denní plat, a bylo tedy strašně nízko
střeleno. |

„ — Je to prastará anekdota, ale vzpomněl
jsem si oa ni nedávno, když jsem četl late
ránský časopis „Evanjelický církevník“. Páni
hlasatelé „čistého“ slova Božího mají mezi
sebou spor — o tituly. Jedni povídají, aby se
říkalo jen pane faráři, pane superintendente.
srubým však se to nelíbí, chtí, aby se stří

lelo výš. Vědyť prý katolický kaplánek, sotva
že vyjde ze semináře, již je „velebným pá
nem“, a u nich jest starý „farář“ jen po
táde panem farářem. Nepatří prý název ta
kový osobě, ale úřadu. A tím více je k tomu
vyššímu střílení příčiny, poněvadž i samo
místodržitelství tomu chce, aby evanjeličtí
duchoral byli s katolickými ua roveň posta
veni. Tak vida! Pořád že naše vláda je stran

"pická, a ono to není pravda. Alespoň jak sa
jedná o Němce, protestanty ažidy, tu od jak
živa vídeňské vlády jsou tak velice spraved

livé, že jí Slované, katolíci a křesťané vůbec
připomínají, že všeho moc Škodí, čili že Vídeň
je té zmíněné trojici ještě víc než spravedlivá.
. Ale kam jsem to zabočil? Od pastorů
jsem hned ve Vídni. Je vidět, kam ardce člo
věka táhne, tam je nejraději. Ale že bych byl
nerad tam, kde o sobě píší pastoři, to bych

„nemohl na dobré svědomí říci. Naopak! Ta
ře

Nejpre — jak známo — chtěli míti všecko
£ písma. Že tam není slovo ferář, nazvali se
pastory, domnivajíce se, še to je víc naž ten
římský farář. Ale dnes bych žádnému neradil,
aby s tím přišel na některého pana kazatele.
Pochodil by jako ten rolník s tím panem
krajským a tím diornistou. Slovo „velebný

' pán“ také nechtěli. Není to v písmě. Nalezli
tam u sv. Pavla, že ti, kteří „pracují v slovu,“
mají býti dvojí cti hodnými považováni. Proto
£ počátku byl každý pastor dvojctihodný. Ale
dnes se již nerad tenhle název slyší. Dnes
páni chti mít „důstojný“. Farář důstojný, se
nior (tolik jako u nás vikář) veledůstojný a
euperintendent vysoce důstojný. Jak se Časy
mění! Dnes by tedy sám svatý Pavel pocbodil
leckde jako ten rolník u pana krajského.

Ale „převrácené a nevyzpytatelné“ jest
srdce lidské, dí písmo. Co na těch titulech
má? Co z tobo všecko? Inu, je takové, máť
titaly rádo. Ovšem jsou také taková ardce,
která méně jdou na titaly, ale více na peníze.
Obzvláště a vojska má platiti více čest než
peníze. Toho náhledu byl ten „felbebl“, který
za pana obrlajtnanta vyučoval vojáky o vo
jenské cti. Dalť otázku: „Koudelko! Bylo by
po vojně. Vy byste se byl vyznamenal. Byl
byste k. p. zabil roského jenerála. A dostal
byste na vybranou, boď metál anebo desítku,
Jako pravý voják, který jde na čest, co byste
si vybrul?“ — Poslušně hlásím, pana felbebl,
metál i desítku.“

A myslím, Ze takových Kondelků je na
světě více, kteří by chtěli „čest“ i peníze.

a

Proto se zase pranic nedivím, že helvetský
časopis „Hus“ vida, že bude u nich nedosta
tek duchovenstva, napomíná věřící, aby svým
farářům platu přidali, doafaje, že by pak
studenti spíše na kazatelství se dávali. A vy
plní li se, co si přejí páni luteránští a co hel
votští,budoutu pakčesta penízepohromadě.
Ovšem podotýkám, že sám svatý Pavel, když
napomínal první křesťany, aby ti, kteří n nich

pracají v slovu, považováni byli dvojí ctiodni, myslil vlastně na výživa. A proto se
podnes plat za nějaké duševní práce, k. p. za
spisovatelství nazývá pocta — honorář.

Podotkou-li ještě, že se čest vyjadřuje
také nějakým zevnějším znakem, tedy o. p.
tím metálem, nedivím se pranic, že v Rakou
sích, jak jsem četl, pan superintendent chtěl
míti takový řetěz na hrdle, jako katolický
biskup. To mu vláda tenkráte ještě odepřela,
ale bude-li čím dále tím více „spravedlivá“,
třebas nebyl snperintendent žádným svěceným
biskapem a v písmě o tom také nic nebylo,
myslím, že se pánům superintendentům toho
řetízku s dovolením Vídněkonečně také dostane.

Kdybych však měl luštiti otázku, nač Vídeň
čili naše vlády víc drží, zdaž na tituly nebo
na peníze, přišel bych do velikých rozpaků.
Pohlédnu-li na království České, jsem pokou
šen říci, že vláda drží na tituly. Česká naše
vlast má, píše-li naše místodržitelství, posod
někdy titul „království“. V němčině jest cha
dinkou, neboť na úředních listinách často
bývá jen Bohmen. Jen německé divadlo
v Praze se posud jmenuje: Konigliches Lan
destheater — Královské zemské divadlo, a di
vím se velice, že se tato zrada dosad trpí na
německé řeči.

Vzpomenu-li na naše poslance, zdá se
mi, že poslední doba drží víc na peníze. Ne
na ty desítky, které dostávají za sedění a ne
sedění na říšské radě, ale že mají nyní mnoho
práce s peněžitými věcmi. Loni ty kanály,
letos cakr. Což divu, že se na říšské radě
dávno j'ž neozvalo to království České,ta ko

ale korunovace? — Ale abych nepomlouval,
právě tím se ukazuje, že se jde na tituly. Je
to asi tak, jako když někdo něčím není, ale
přece má takový tital. Když u vojska jde
hejtman do pense, dostává titul majora. Hejt
manem je a major mu říkají. A tak je to
8 ton naší vlastí. Královetvíjí semi tam ještě
říkají, ale jen „zemí“ je. Jako královna je
chudáček v pensi.

Tím ovšem nechci haněti, že se páni
poslanci starají o peníze. Že peníze světem
vládnou, každé dítě ví. Ve Francii n. p. vlád
nou vlastně ti, kteří mají nejvíce peněz
a někde jinde skoro také. Anoi to zlí jazy
kové povídají, že uherské královatví stálo
něco peněz. Kdyby to bylo pravda — a jen
to rozhodovalo, tu to bude s námi jako s tím
Koudelkou. Nedostal metál, ani desítku. To
byl jen tak příklad pana felbebla. Naposled
nám, jako to dělají v němčině, vezmou i ten
titul „království“. Zchadli jsme a zchudne
me ještě více, a bude koneč té naší politiky
vůbec a té „chytré“ zvlášť. Jedna myšlénka
však mně ještě pokoje nedá. Rakousko již
dávno nemá peněz, ale až posud je prý vel
mocí. Obávám se, že to je již jen titul. Kdo
má být velmocí, musí z něho někdo přece
míti strach. A z Rakouska kdo pak má tak
opravdu strach? Ale že ono má strach ze
všech a největší z Prušáka, to se veřejně po
vídá. Ale jen tak nepřehánět a nezapirat! Je
přece mnoho lidí, kteří mají z Rakouska
strach. Já rám mám z něho strach. Bojím 8e,
že mo dávají tam v Pruska asi takový titul,
jako ten rolník toma panu krajskému. Co je
diuroista mezi úředníky, tolik asi má být
Rakousko mezi státy německými. Dnes ovšem
by odseklo: „Nejsem žádným diarnistou“.
To nic nedělá — mohl by říci pan Schonerer,
„čím nejsou, tím se mohou ješte stát“. A když
už tak o těch titulech mluvím, nemoba opo
menouti říci, že Rakousko má ještě jeden ve
lice krásný titol. Nazývají nás státem kato

dmserty se počítají levně.
Obnova vychdsí v pdíck v poledne.

lickým. Jeden „klerikál“ udělal na tohle ve
lice trpký vtip. „Rakousko je asi tolik kato
lickým státem, jako když nějaký pan Winter
nitz nosí na prsou svých záslužný kříži! Kdo
čteš, rozuměj!

Nedávno se trápili někteří páni pastofi,
že pan Masaryk je jen titulárním protestantem.
Přiznal se, že k službám Božím oevanjelickým
nechodí. Divno jsem byl zvědav, kde asi pán

ten „z kalicha Páně“ pije. Tak on nikde,kkdyby dnes umřel, budou páni pastoři i třeběř.
v pohřební řeči jej za svého 8 chloubou po
čítati, jako kázali o Palackém, ačkoliv i sám
Palacký dle svého vlastního přizaání byl pou
zo titulárním ovanjelikem.

Že však za dnů našich mnoho jest lidí,
kteří jsox pouze titalárními křesťany, neřko
li katolíky, to jest známá věc. Ale na to se
zapomíná, kde je mnoho křesťanů pouze tita
lárních, tam že je také mnoho titalárních ve
likánů. A to je také bohužel příčinou, že ví
deňským vládám jest celý národ náš jen tita
lárním velikánem. A nepomůže nic to nově
rozdmychované husitství, i když slavný ma
gistrát pražský bude "jeho podporovatelem.
A to z tó jednodaché příčiny, že všickni ti
páni, jenž v Praze i na venku oslavají Husa,
jsou jen tituláraími křesťany. Což divu, že
u tak mnohého pána z celého toho husitství
nekouká nic, než nějaký ten Koudelka, který
chtěl metál i desítka, slávu i peníze.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 12. března.

(K vyřísení afery vzniklé s pámě Ratajova pro
jevu o vládních „podporách“ českým novinám. —
Poznámky knávrhům na oslavu momentů se ší
vota Husova. — Ke slošení poslaneckého mandátu

prof. Hrásského.)

Na počátku letošního zasedání říšské
rady ve Vídni při jednání o rozpočtové po
ložce „disposiční fond“ prohlásil český agrární

oslanec Jan Rataj, že pro povolení toloto
ondu nebude hlasovati z toho důvoda, poně
vadž prý z tohoto fondu dostává se podpor
českým časopisům, aby psaly ve smysla přání
vlády. Vyjádření toto zůstavilo celou českou
veřejnost docela chladaou a Bice proto, poně
vadž to nebylo pro ni žádnou novinkou,když
český poslanec nebo některý český žurnalista
řekl nebo napsal, že tomu či onomu lista
dostává se podpory nebo výhod od vlády.
Proto všechny, veřejný náš život alespoň od
dvacíti let sledující a při tom také paměť
mající našince nanejvýš . překvapilo, že se
český novinářský cech cítil býti páně Rata
jovým výrokem jednosvorně uražen a že žádal
za bližší vysvětlení, které prý časopisy A
které redaktory p. poslanec Rataj mínila jaké
uá pro své obvinění důkazy. .

Poslanec Rataj, když čeští žurnalisté od
něho toto vysvětlení žádali, neuměljako muž
za své problášení státi a nedovedl je odůvod
niti a proto byl jeho projev při jednání opo
ložce „disposiční fond“ pronesený žurnalisty
odmítnut a jednání jeho nazváno nečestným,
zástupce lidu nedůstojným. —

Záležitost tato vyžaduje vážného pov
šimnutí a nelze ji nějakým frásovitým rozhor
lením z té nebo z oné strany zdenního po
řádku oddeklamovati. Sledujíce ji objektivně,
nanejvýš tvho želíme, že k ní došlo, neboť
výsledek její působí a vyblíší žalostně Ko
micky. Po našem mínění ten, koho se projev
p. Ratajův ze krahův žurnalistických netýkal,
nebyl vůbec ani povinen ani oprávněnnějak
si ho vělmati. Podezření a obvinění poslan
cem Ratajem vyslovené jest u nás tak obyčej
né a tak všední, že protest proti němu vyhlíží
jako komedie pro politické děti.

Pamatajeme se totiž na časy, když začala
vycházetí „Národní Politika“, že zo strany



její odpůrců bylo nejenom mluveno, ale i
tištěno tvrzení o vládou darovaném nebo od
puštěném jí novinovém kolku. Tato obviňo
vání o nadržování vlády tomuto listu tábla se
českou veřejností více neš-li deset Jet. Dále
v „Šípech“ po celé desitiletí byl „Hlas Ná
roda“ zobrazován jako patentální t. j. vládou

odporovaný invalida, který hraje na flašinet,
Jak ona si přeje. Když pak se jednalo o pro

dloužení soukromé koncese ku provozování
vozby „severní dráhy“, tu bylo opět ze staro
české strany jistým mladočeským činitelům
srozumitelně předhazováno, proč prý se ve
svých novinách neopřeli prodloužení této
koncese? Když pak člen a zástupce redakce
v očích národa protivládního listu dostal a
přijal titul „císařského rady“, tu kde kdo
spráskl roce podivenim nad tím, co to zna
mená. A není tomu dávno, kdy jistý moravský
poslanec vyčetl jednomu českémo žurnalistovi
přímo, že přijímá podpory od vlády a odvo
lával se při tom na sdělení, jehož se mu
dostalo ze strany vynikající osobností z kruhů
vládních.

Co zde uvádíme, o tom všem bylo a jest
možno dočísti se ve pražských novinách, to
jsou věci všeobecně známé, každý jest opráv
něn je citovati a na ně se odvolávati, když
ještě daleko více všelijakých vodrobností
v této záležitosti nezná z poddání ústuích.
Proto když se najednou Česká žurnalistika
ohražuje proti tomu, co sama 0 sobě nedávno
roztrašovala, rozšiřovala a tvrdila, musí to
působiti komicky na každého, kdo ještě dnes
ví, co psaly noviny včera. Z toho důvodu
máme neopatrný projev páně Ratajův za
stejně choulostivý, jako za choulostivý poklá
dáme spůsob jeho odmítnutí. Tu buďto časo
pisy nemají pravdu dnes, když tvrzení o pod
porách ze strany vlády jednosvorně odmítají,
anebo neměly pravdu tehdy, když je jeden
list drahému předhazoval a vyčítal.

Po našem minění kobo nepálilo, neměl
hasit a jest-li česká žurnalistika chtěla e chva
litebnou a u ní nanejvýš vzácnoa Bvorností
nějak vystoupiti, byla by v této záležitosti
správně a věrně jednala, kdyby se byla c ve
bemencí všech svých vlivů o to zasadila, aby
jednou pro vždy položka „disposiční fond“
z rozpočtu říšského zmizela a bylaodstraně
na. Tím by se bylo šlo sporné věci na hlavu
a možnost projevů o podpoře českých listů
ze strany vlády, na což česká žurnalistika
sama lid upozorňovala, byla by na vždy ukli
zena. Spůsobem však, jak byla ufera páně
Ratajova vrřízena, přišlo ce z deště pod okap.

Tato objektivní úvaha o celé té záleží
tosti svědčí a dokazuje, jakou bylo zbyteč
ností její rozšlapávání a rozvěšování Špinavé
ho prádla. Litujeme, že zbytečná při ní roz
hořčenost některých žorpalistů ve vládních
kruzích ve Vídni český tisk jenom znevážnila
a že mezi dospělými sledovateli politického
života u nás vyvolala leda jenom veselust,
když se dnes tiskem popírá to, co 86 včera
tiskem tvrdilo. Pan Rataj netvrdil nic jiného,
než-li o čem Se v některých českých listech
dávno dočetl a co v nich namalované viděl
a má-li proto nějakou vinu, pak jest to jedině

"chyba, proč listům těm na slovo věřil. To
jest jediné dobré poučení, jehož z afery této

rEUILLETON.
Vzpomínky na „Klášter“

Píše J. S—a.

I

-© Nepovedu tě, mily čtenáři, do zdí prova
nutých vůní mystického rozjímání a lásky k bliž
nímu, ač by taková procházka neškodila, Naopak
chci tě provésti místem velmi hlučným, sloužícím
k světské zabavě, V jednom českém městě menší
náměstí se zve »Klašterským,« čili prostě Klášte
rem. Prý tam dříve stával klášter u odtud to po
jmenování. Jest to ryneček skrovný a proto snad
tak útulný, Sem ústí často vycházky —ského
proletariátu s touhou po „lidovém pobavení«.

Sem spěchávala bujará mladež učednická a
nadějný menší dorost studentský, sem se hrnuli
vojáčkové, uby za laciný peníz nebo zdarma ob
čerstvili zrak 1 sluch. Však bylo také proč sem
spěchati! Kde před léty zval klášterní zvonek
k modlitbě, tam nyní cinkal zvoneček principálův ;
kde se dříve vznášely k nebi nábožné zpěvy, tam
nyní cbrlil spoustu pronikavých akkordů Aašinet
— orchestrion, tama vyvolávací ječivou vyřídilkou
zvali ke vatupu do »největších« zvěřinců na světě,
aby se »ctěné obecenstvo« seznámilo +snejukrut
nějšími zvířaty«. Kde se dříve klášterníci cvičili
v tiché mravní askesi, tem zval nyní komedianiský
buben k shlédnutí »jednobo sokolckého turnování
v oboru tělocvik,« tam se do kola proháněli spo
cení oři; tam cvakaly kohoutky před »uměleckými
střílnami«, Vší chase umělecké druhého řádu byl
„Kláštere příležitostným místem k uplatnění tě
lesných i duševních schopností. Ironie osudu —

každý mohl sískati, aby totiž byl při čtení

některých novin co možná opatrný a vírouk nim neplýtval, aby pak nedopad jako po
obodil p. Rataj, který ostatně se neměl pouštětí
do reprodukování něčeho, na co nestačí a na
co není okován.

Poněvadž se za nynějšího vedení poli
tického zápasu o bytí či nebytí českého ná
roda českéma Jidu tak „znamenitě“ vede, že
neví, kde mu ve trapném dnešku hlava sta
rostmi o nejistý zítřek stojí; poněvadž naše
národní, osvětové a hospodářské poměry jsou
tak „výtečně“ opatřeny, že ze všech stran jest
slyšeti úpěnlivý a erdcelomný nářek našich
lidí; poněvadž vlastně docela nic důležitého
nemáme více na práci, abychom si temnou
budoucnost zabezpečili, nezbývá nám tedy nic
jiného, než li abychom pro ukrácení času
a dlouhé chvíle oblíželi se zpátky do zašlé
mioulosti a bavili se nákladným oslavováním
událostí, jimž většina národa našeho dnes ani
nerozumí a jejichž dosah chápati nedovede
proto, poněvadž ji o tom správně doposnd
nikdo nepoučil.

Miníme totiž navrhování bezáčelných
a lomozných oslav některých momentů ze ži
vota M. Jana Hnsa, jimiž má býti snad leda
mélomocnost a zchátralost dnešních českých
veřejných poměrů zastřena a lid od správného
jich posuzování ke zbytečným hračkám a
pračkám odveden, Dle přání některých ohni
vých povah, které v žáru svých fantasií a ide
álů zapomínají na to, že kolem nich valí se
celý svět jiných mínění, nábledů a vážnějších
starostí, než-li jaké oni mají, má se král. hl.
město Praha postaviti v čelo oslav těch.

My jsme na těchto místech po řadu let
se přimlouvali a činíme tak opětně, aby
opatřen byl u nás dokonalý životopis M. Jana
Husa a věcné, vážné ocenění idei jeho doby.
Avšak chtíti rozhárati za dnešních dnů, kdy
všechny vrstvy naší společnosti prohýbají 86
pod tihou úkolů doby přítomné, radost a oslavu
z událostí dávno zašlých, jest přáním skoro
dětinským v době, kdy sami Němci uznávají
i oslavování čerstvého dosud Sedanu za zby
tečnost.

Stojíme na tom, aby zjednána byla po
volanými a spůsobilými k tomu odborníky žá
doucí historie doby Husovy; přimlonváme Be
za to a pokládáme to za důležitou veřejnou
mezera, aby lidu byly vyloženy vážné mo
menty časů oněch, avšak náš život, náš pokrok,
naše zájmy spatřujeme jenom ve prací, přiči
uěním a vážností zasloužené a vydobyté bu
doucnosti. Proto nemáme za nijak ažitečné
odvraceti smysl lidu od starostí o to,co přijde,
k oslavování toho, co dávno bylo. Každý, kdo
má jenom špetku zdravého rozumu v hlavě,
kdo má jenum drobet moderního rozhledu,
ten předce nznává, že naše národní a politické
spasení a náš pokrok spočívá jedině v roz
umné úpravě lepšího budoucna, než-li je naše
bolestná přítomnost.

A odkud vyplynula tato naše nynější
tradná přítomnost? Kdo jest její matkou?
To předce každý ví, že ovoce dneška bylo
zplozeno světem včerejška, že přítomnosti

(O
tek vyhlížel «Kláštere nyní. Odbodlal jsem se
některé vzpomínky z toho pestrého života na pa“
plr zachytiti.

cích herecká rodina s divadlem +z loutkamy« a hned
počala rozbíjeti (a ještě více zbíjeti, svůj umě
lecký stánek, Několik sudů, na né pět vrzavých
prkének —- a první sedadla byla hotová; na ně
se platilo po 2 krejcařích. Druhá sedadla ů 1 kr.
byla uvnitř okruhu prvých, tedy blíž k jevišti —
a jejich hotovení nedalo mnoho práce; seděly
tam totiž dítky po turecku na zemi. Na stání se
platilo tolik. (vlastně platiti se mělo) jako na
druhá sedadla; zisk ze »statistů« byl ovšem velmi
pohyblivý a nejistý. Kteří stáli, ti si počínali při
spatření principálky jako lehká kavalerie, když
se jí udá děla zříti. Blížící se cinkot krejcarů na
tácek byl vždy bezděčným znamením k ústupu.
Když principálka ochotným a ulekaným špalírem
prošla, řady se opět urovnávaly. Její vyhublé líce
výmluvně dosvědčovaly, proč vštěpuje i tém nej
chudším robátkům do paměti, že loutková Musa
musí býti prodajnou. Když se některé robátko
z Nemanic náhodou opozdilo, hned bylo přepa
deno inkvisicí: »Kde máš krejcarek? Jdi k ma
mince a přines si krejcárek.« Kluk ovšem běžel
jako by mu hlavu zapálil — ale jen na drubý
konec amfitheátru; volná dvorana divadelní po
skytovala zajisté k strategickému úskoku do zá
lohy dosti příležitosti, zvlaště když byla osvětlena
jen témi hvězdičkami nebeskými a čmoudivými,
zakoptěnými petrolejkami. Vždyť někdy sotva
bylo vidět na samem jevišti »ctné rytíře« a »krá
lovské veličenosti,« na tož vycvikané cizopásníky
z sctěného obecenstva« s Achillovýma nohama,
Když se tak někdy bujará druž před ubohou
služkou Tbalie na všecky strany rozstříkla, ptali

předcházela minalost. Pak-li usnáváme a cí
time tíhu a neštěstí přítomnosti, kde příčiny
toho hledati sluší? Na to každý odpoví, še
v minulosti. Proto v oslavování této pro nás
macešské minalosti, která nám vlastně všechna
podmínky šťastné existence promarnila, slo
užívati velice střízlivé rozvážlivosti, čímě
ovšem není řečeno, že se má na minolost
s hořkostí zapomínati. Myse důtklivě přimlou
váme za pečlivé zkoumání minulosti, ale za
zkoumání účelné, jako činí vážné vědy. Žádáme
zkoumání minulosti za tím účelem, aby rozlo
žena jsouc v prvky různých ndálostí, poučo
vala nás o tom, jaké sloučeniny těchto prvků
byly pro náš veřejný život užitečnými, která

ak byly otravnými nabo výbušně shoubnými.
o jest účelem historických vzpomínek a

poznatků. Ale jinak historie, pak li nepoučuje
pro budoucnost, pak li nerazí nové cesty a
směry, nýbrž obrací se k budoucnosti zády,
jest zbytečnou, ano škodlivou hračkou.

Proto nepokládáme za potřebné, aby celý
národ s Prahou v čele věnoval se dle poda
ných návrbů po celá leta oslavování některých
událostí a mužů, aloe máme za postačitelné,
když několik povolaných k tomu osob uárodu
vyloží a objssní, co ten muž nebo ona událost
pro jeho budoucnost má za cenu a za význam.

Z toho důvodu nesonblasíme 8 návrhy
na mnoholeté bločné oslavování momentů ze
života Husova, brániti v tom ovšem nikoma
nám nenapadá, ale rozhodně jsme proto, sby
Praha podporovala dokonalé sepsání déjin bu
sitských a životopisu Husova. Ve věcném a
střízlivém výkladu tom spatřujeme jedině a
především znemožnění, aby na Husa byly dále
zbytečně věšeny fantasie jinak snad dobromy
slných a nadšených lidí, což všechno dobro
mady nemá však pro budoucnomt českého ná
roda žádného užitku.

Máme za to, že does má český lid knpu
jiných starosti, než-li aby tisíce jeho přísluš
níků mohli se po leta zabavovati tápáním
v minulosti a zapomínati na budoucnost.

Kdo smýšlí v této věci jinak, nechceme
se s ním příti, ale odporučajeme mu, aby si
někde vypůjčil, (ka kvapi vyzývati bylo by
beztoho marnosti), Erbenem vydané „Hasovy
spisy,“ aby si je přečetl, rozvážil jejich obsuh,
a potom bude s námi, pokud se týče navrho
vaného lomozného epůsobu oslav Hasových,
jistě za jedno.

Profesor českých vysokých technických
škol Hrázeký vzdal se poslaneckého mandatu
do sněmu království Českého za městskou sku
pinu pardubickou. Jako důvod k tomu uvedl,
že mu v rámci české zákonodárné delegace
nebyly přiděleny úkoly, jež mu právem jako
povolanému odborníku náležely.

Toto mužné vystoupení prof Hrázského
sluší upřímně vítati jak čin záslažný. Naše
inteligence dnes většinou nejenom mlčky pod
léhá, ule i zbaběle hoví pletichám, jež několik
dnes českou politiku vedoucích dočasných ka
pacitů na účet celého národa tropí a provádí,
U nás dnes inteligent smeká před člověkem,
o němž ví, že je zralý pro kriminál; u nás
dnes se inteligent klaní muži, o němž je pře

(O
se někteří starší, kteří si zaplatili; «Copak dětí

utíkáte?«
»inu,« zachechtalo se některé mladé hrdélko

jizlivě, »ona je moc široká, nemobla by projít«,
Někdy se musila kasírka docela dožadovati

pomoci principálovy na nezbednou mlád, při
čemž jí nejednou vyklouzl smutně ch arakteristický
výkřik: «Táto, študenti ti utíkují, Jest to od vás
ochezké, študenti; mušíte si pomyslit, že je to
naše řemeslo“. Ale ti študentici ne a ne se při
dati k její náhledům, ač se jim vštěpovaly takto
do mysli způsobem dosti humáním. Než by zu
boženým loutkařům cinkli na tácek krejcarem,
to jej raději promlsali. Snad byli nakažení gym
nasijním poučováním operipatetické škole Aristo
telově, že se jim tak kočovný život při poslouchání
zalíbil. Těžko chváliti tyto kandidáty vědy, kteří
takový příklad stejné starým chlapcům vzástěrách
dávali. A hned zase po kárných slovech udělovala
na jinou stranu přátelské povzbuzení: +Avytam,
pánové, v zadu, jen blíž jen blíž; mušite védít,
že chce být umělec také živ. A vy, malí chlapci,
jděte dál, aby ti páni viděli, beztoho nic nedáte.«

Někteří »páni« však ani pochlebnými slovy
se nedali vylákati ze zálohy. Stali dále hezky po
zadu v koutě jako plesnivé střevíce. Jiní se však
přece ustrnuli, vyšli z temnoty a obětovali podur
na oltář Thalie.

Když byl po první obchůzce jakýs takýs
kompromis mezi obecenstvem u divadelní spo
lečností zjednán, spustil principál se čtyryadvaceti
členným orchestrem ukrytým ve vetché ozvučné
skříni overturu. Kolovrátek se rozklokotal, lahodě
sluchu obecenstva přece líp než ty mravní a 8
ciální poučky principálky. A nebylo snadné ukryté
muzikanty klikou v taktu a souzvuku udržeti;
mělit při některých kusech prapodivné rozmary.



svědčen, že je to notorický hlupák. Sotva de
sátý z inteligentů dnes má v sobě tolik od
vaby, aby projevil své pravé mínění a veřejně

Kádo pravdu, která u nás na všechstranáche žádoací. To není žádným vtipem, ale to jest
umatnou skutečností, že u nás existují muži

pouze ve statistických zprávách a tabulkách.roto když někdo tak rovně a otevřeně pro
hlásí, co pokládá ve veřejném životě za da
retnost a zlořád, jako to ačinil prof Hrázský,
tu sloší to vítati jako vážný čin a záslažný
skutek, jakých se ze strany naší inteligence
vyskytuje za rok velice málo. Kdyby 'sto
vážných, inteligentních mužů u nás tak roz
hodně avé mínění proneslo, jako účinil prof.
Hrázský, pak by jistě velmi brzy přestala ta
veselá podívaná v Praze, kde jsou čtvery vy
soké školy a kde jako zástupcové pražské
obce na místě naskrze povolanýchk tomu
odborníků spravají ku př. elektrické podniky
pánové, kteří jim nejméně rozumí.

Obrana.

Jistý klerikalismus jest mutným.
Často ae nám katolíkům přisuzuje atranické
vykořisťování početné i poplatné naší síly na
úkor ostatních konfeasí. Zvláště duchovenstva
a řeholím neustávají každodenně liberalní listy
vytýkati klerikalismus čili využitkování nábo
ženství v osobní prospěch. Nechceme zde do
kazovati, že dnes výtka klerikalismu stala se
tak již otřepanou a všední frasí, že na ni nikdo
nic v Čechách nedá. Chceme však zde pozna
menati, že by měly katolické i církevní kruhy
jistý klerikalismas pěstovati, t. j. mělyby použí
vati svého vlivu ne sice ku nadpráví, ale ku
udržení a sesílení své posice aspoň takovou
čilostí, jakou projevají na př. protestanté, židé,
liberálové a nevěrci v uplatňování svých zásad.
Odpůrci katolicismu jsou nadmíru čilí v hájení
svého vlíva a v pochopení sitnace bystří.
V katolických kruzích příliš spoléháme na
vítěznou moc své pravdy, proto podceňujeme
denní zjevy a nedbámeo brubě o spojence
v zápasích za evou ideu. Takováto bozstarost
nost a nevěímavost k modernímu způsobu ži
vota zle se vymstila na francouzských řeholích.
Ne přílišný klerikalismus, ale právě málo
klerikalismu oloupilo francouzské řeholeo vlast.
Spisovatel M. Drumont v „Libre Parole“ o
francouzských řeholnících píše: „Vzdělávali
mnoho, ale oni se nestarali o denní boje. Oni
nechali krajinské listy, které je mobly bránit,
zacházeti jednomu po druhém. Aui jeden mladý
muž, který chtěl je chrániti a pro ně pracovali,
nedostal ani ochrany, „ani pomoci. Zajisté
učící kongregace čestně a svědomitě plnily
evou povinnost, a nezdálo ee, fe by vykoná
valy vliv, který se jim přičítal a který mohly
míti, který jim byl připisován proto, aby mo
hla v jich osobách zasazena býti rána osobní
svobodě. Hlavy kongreg-cí byly osoby velice
mravné a velice intejligentní, ale čádná z nich
neměla tolik síly, aby zanechala stopy ve svých
dobách“. Tutéž vadu shledáváme v církevních
kruzích našich. Neumíme své lidi podporovati,

K otáčivé taktovee kolovrátku bylo potřebí zku
šené a jisté ruky kapelnické, aby některé píšťaly
nevyzněly v pazvuk, nebo dokonce aby v důleži
tých taktech nedělaly stávku. I při nejlepším ob
starávání stroje poznalo zkušené ucho odboroíkovo
v hudební produkci moobo nedostatků.

Někdy asbídlspocenému principálovi z dlouhé
chvíle některý a dospívajících botoslovců svou
ochbotnickou službu. Ale principál často spráski
ruce nad troufalým diletantstvím, když uslyšel,
jskou hroznou anarcbii neumělé otáčení v hlasech
ukrytých slavíků činí. »Když to neumíte, nepleťte
se do toho«, sháněl ředitel nešiku resolutně s podia,
jsa roztrpčen smíchem obecenstva a hned přebíral
kliku sám; a kolovrátek pokračoval v melodii
s novou vzprubou. Zvuky všech barev lehtaly
uši přístojících. Basy, které nebyly zvlášť silné,
hned zafrčely jako chroust kolem ucha přeletěvší,
hned zabzikly jako mouha narazivší ve své vzdušné
pouti na sklo; někdy jen polohlasně zasupěly a
v některém taklu se tak zmotaně zakuckaly, jako
by již dodělávaly. A nad nimi vířilo a jásalo
bejno kloktavých skotačivých tónů, až časem za
chraptěly a dosazovaly za plný hlas přerývané
vsdechy.

Veliké sebepřemáhání bylo cítiti v nitru dý
chavičného, mnoho již pracovavěího nástroje.
Ještě bylo dobře, te basy dotvrzoval a nešťastné
pausy zastíral a tušoval poněkud bubínek, na
němž ryčné rejdily paličky syna principálova. A
tak celkový dojem předběžné produkce přece
mebyl zcela nepříznivý. A zatím se již loutkoví
hrdinové cbystili vystoupiti z temnoty zákulisní
na světlo k sklízení vavřínů.

Neměli režiséra lJedajakého. Co vše dovedl
principál vložiti v jejich malá ústkal Jak obratně
uměl vdechnouti život do jejich dřevěných údůI
Žádný nesouzvuk, žádný omyl při vstupu a od

ba někteří jednotlivci s předpotopními názory
srovna proto nezadají práci aneb neposkytnou
výdělek apřímnéma katolíku, že by enud nad
tím pohoršil se konkurrent liberál. A jak
se © dosud podceňuje novinářský tisk a
ústavní život, o tom by se mobly psáti celé
kroniky, Synové církve katolické bývali vždy
v popředí všeho ©duchovního snažení i
socialního ruchu po celá století, a jenom naše
doba má nám činiti výtku pohodlnosti, krát
kozrakosti, aneb docela lenosti? Svět svým
podezříváním nás poučuje, že se od nás jistý
stupeň klerikalismu žádá, proto neomlouvejme
se stále, že my nic, nýbrž použšívejme svého
vlivu na uplatnění katolických zásad. Ostatní
strany nás beztoho pronásledojí, proto máme-li
trpěti, budiž aspoň nějaká příčina k utrpení.
Ale býti protiklerikálním a při tom snášeti
výtko klerikalismu, jest přece jenom nešikov

nost Jistý stupeň klerikalismu by nám proapíva). —

Politický přehled,

nání o rozpočtu projednán a schválen dále odstavec
vústřední a politická správa«, »stavby vodní
a silnice« a jedná se o kapitole »ministerstvo
zemské obreny«. Vláda uznala za vhodné před
ložiti poslanecké sněmovně nový, na dva měsíce
znějící zatímný rozpočet. Schválen také návrh
referenta dr. Fukse, jímž se vláda vyzývá, aby
zrušila výjimečná opatření v Terstu, jakmile to
uzná za možné.

Dne 5. března dr. Al. Kdrber zase pěkně
mluvil, Napomínal úředníky, aby byli národně
snášelivými a politicky nepředpojatými. To prý
mé platiti nejen pro ministry, nýbrž pro všecky
ostatní úředníky dolů až po praktikanty. Napo:
menutí to však nejde od asrdce-k srdci, proto
zůstane i nadále účinek jeho naším zbožným přáním.

Mladočeší uveřejnili svůj návrh jazykového
zákona, jejž chystají pro vyrovnávací konference.
Návrh tento všsk učinil mezi Němci špalný do
jem; konference budou prý proto zase odloženy.

Všeněmci požádali vládu za ustanovení
něm. ministra krajana, který by shájil zájmy
a práva něm. lidu v Rakousku, jenž prý je
brozně utiskován«, Spolu vyzvali i kluby něm.
levice, aby porokovaly o krocích, které by měly
učiniti proti ministra Rezkovi, jenž jest jim ves
lice nepohodlný.

Na zakročení posl. Kubra a Práška slíbil
tin. ministr, že v krajinách poškozených nebudou
daně exekučně vymábány a jinde že bude mírně
postupováno.

Na poradě obou ministerských předsedů
v Pešti bylo usneseno, že volby do delegací bu
dou vykonény v dubnu, delegace sejdou se pak
v květnu. Jednalo se tu také o autonomním cel
ním tarifu a o kvotových deputacích.

Pruský | princ. Jindřich rozloučil Be už
s Amerikou. Ale jako byl na počátku své návětě
vy stkvěle Američany vítán, tak ku konci v přá
telství nastal chlad. Záměry Němců se tedy nezdařily.

V Šabaci na Sávě, na samých hranicích
rakousko-uberských udál se pokus, aby v Srbsku

(P,
chodu malých hrdinů se do role nevloudil. A to
vše proto, že aktérská společnost poslouchala na
slovo. Mohli by si mnozí z té harmonie vzíti
příklad; žádný tenor principálovi neutíkal, každý
berec byl spokojen s rolí sebe menší a na druby
své nežárlil. Princezna se dala bez odporu zavěsiti
za jevištěm vedle baculsté »Kačky«, mocný král
s břinčivým mečem se tam objimal se sedlákem;
všichni žili vedle sebe svorné jako nejvzornější
rodina. Zda by ten pořádek přerušila přece ně=
která tchýně, ani nevím; priucipál ji tam totiž
neměl.

I mnohý národ by se při tom mnobému
dobru naučil. Kdybychom ku př. poslouchali
velkoněmeckého režiséra Wolfa jako ty postavičky
svého principála, jaká politická harmonie by pa
novala v Čechách. A neškodilo by to; vždyt
bychom pak bez rozpaků zavrhli nevhodnou mo
rálku sv. Alfonsa a stali bychom se nejmíň tako
vými zářícími příklady pravé mravnosti jako
velkonémecký principál Wolf; německy bychom
se naučili zcea zdarma a přestali bychom se
svářiti a p. Šádkem a Masarykem v otázce ná
boženské,

Ale to je už tak; člověk má rozum a svo
bodnou vůli a proto chce míti zcela jiné poža
davky než loutkoví herci; z té příčiny jsou po
litické a náboženské nárazy nevyhnutelné. Než —
již zvonek cinká a kolovrátek dokvílel. Obraťme
pozornost na plachtu pod pseudonymem opony,
jejíž zdvižení nám kouzla jeviště odhalí. Začíná
právě tragedie o tom smělém černokněžníku
Faustusovi, kterou již dávno král českých loutkařů
dojemným spracováním na českou scénu poprve
uvedl.

(Pokračování,)

byla podnícena vzpoura proti panujícímu králi.
Ale pokus byl v zárodku potlačen a původce
vzpoury na místé zastřelen.

V Irsku vzmáhá se revoluční hnutí, proti

prostředků. Místo do Afriky posílá Anglie své
vojáky do Irska. A v Africe 7. t. m. utrpěli
Angličané v bitvě u Tweebosku na západě od
Pretorie hroznou porážku. Boerský gen. Delarey
zajal ssi 1000 Angličanů i s velícím gen. Methu
enem. Pak prý že už bude pu válce, ježto dle
angl. zpráv Boerové nikam nemohoul

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Král. V neděli dno 9. března

konsl „Vzdělavací a podpůrný spolek křest. soc. paní
a dívek“ svojí členskou achůzi. Přednášel vip. Lad.
Kante, kaplan z Třebechovic „o postavení a úkolech
eny ve společnosti národní“. Výtečná přednáška po
tkaja se se souhlasem všeobecným, rovněž všeobecné
jest přání, aby vel. pán opět brzo ve spolku našem
přednášel. Účastenství přes nepříznivé počasí bylo
alošné.

Z Úplee. Katolická Jednota naše bude v ne
děli dne 24. března t. r. ve 4 bod. odpol. odbývati
svoji X. řádnou valnou hromada ve spolkových místno
stech v hostinci pana Vil. Nyklíčka, — Téhož dne
účastní se členové Jednoty společně sv. zpovědi a sy.
přijímání.

V Semilech pořádákatol. jednota v neděli
16. března divadelní představení: Obštovaná. — Dne
18. t. m. o 8. hod, večer svolává táž veřejnou člen
skou sohůci.

Z Chrudimi. V neděli dne 9. března ko
nána byla v místnostechprůmyslovéhoMuseav Chra
dimi ustavující schůze Katolicko-národní jednoty šen
a dívek r Chradimi a okolí. Zepočata byla přednáškou
p. Emila Dloubého-Pokorného, kaplana z Prahy „Žena
a klerikaliemne“. Známý tento osvědčený socislní
řečník promyšlenou a přesvědčivou řečí svojí utyrdil
mnohou účastnici ve smýšlení katolickém a pobídl ku

apolkovému života. Řečí tou také vyvráceny byly nejspné a nevědecké útoky proti víře katolické a kněž
stvu nedávné řečnice ve apolka zdejších nár. sociálů,
jskósí Zeminové, prý anarchistky. Když od účastnic
vzdány díky řečaíkovi, vykonány byly volby výboru.
Za protektorku jednoty zvolena byla přítomná pí.
Božena Havelková,chol měšťanosty; předsedkyní pí.
Rohringrová a za duchovního rádce zvolen vlp. Jan
Šandera, katecheta v Cbradimi. Kn jednotě přihlásil

ee značný počet žen a dívek všech tříd. Za denkypřispívající přihlásily se i dámy a předních krah
zdejších jako: pí. z Pajersfeldů, alč. z Necklebergů,
pí. Uhlířová, pí. Ponecová atd. Z toho sřejmo, že
účeli polku toho porosuměno. Dejš Bůh, by skvétal
s prospíval.

Z Kostelce m. 0. Kdojest sv. Václav,na
základě dějepiuné pravdy ukázal nevývratně a zají
mavě radp. dr. G. Domabyl ve schůzi katol. jednoty
dne 9. března. Sv. Václav byl mnšem nábožným,
v čemž soublasí i nepřátelé, Nebyl žádným slabochem,
který ze zbabělosti zaprodal vlast avon Němci. Neboť
není zbabělcem a alabochem, který častěji zálibu
měl v hrách rytířských; nebyl sbabělcem, který bez
branný jen bratra mečem opatřeného k semi povalil,
který s Němci jistě dříve již bojoval, kdyš museli
obléhati brad pražský; nebyl sbabělcem, který s kní
žetem Zlickým chtěl boj podstonpiti. Státnická opa
trnost vedla jej k placení poplatka, ponévaděna jedné
straně stála přeuila německa, na drahé úklady dra
hých knížat kmenných, zvláště zlických. Vlastencem
byl chtěje hojnými chrámy a kazateli českými rozší
řiti křesťanství v zemi a osvoboditi od vlivu Němců,
kteří pod rouškou náboženatví přinášeli porobu lida
českéma. Mnohými jinými důrody dokázal vadp.
řečník nicotnost nájezdů na osobu sv. Václara 2 zá
roveň nekalý, přímo ďábelský úmysl nepřátel. V době
třeníc národnostních, v době vlastenčení chtí vylíčiti
Klofáč a jiní jeho přívrženci av. Václava jako ne
vlastence a slabocha, který není hoden úcty lidu,
není hoden, by vzýván byl jako patron zemá české,
Patrně jsou noví tito naši vlastenci chytřejší. osví
cenější než všichni Čechové od 10. století až do 19.,
kteří v pokoji a ve válce sv. Václava jako ochránce
ctili a vzývali. Za velikého souhlasni potlesku akon
či] vadp. dr. svou krásnou a učenou řeč. Na to před
neseny 4 básně od slečen dámského odboru a zapény
některé sbory. Dp. katecheta Vacek pobavil nás ovly
na cello a hadební kroužek některými čísly hudeb
ními. Všem zaplať Bůh!

Zprávy mistní a z kraje,
Obnova av. missle bude se konativKrál.

Hradeckém kathedralním chrámu Páně od 23. do
31. března t. r.

Volby představenstva II. živnost.
společenstva. Řádná valná hromadaII. živnost.
společenstva v Hradci Král, dne 9. března t. r. v za

sedací síni obecního motion mělaza účasten
ství 43 členů klidný průběh, ohledně provedenýchvoleb však překvapující v některých bodech výsledek.
Zpráva jednatelská a účetní za rok 1901 po některých
vysvětleních jednohlasně schválena, načež p. starosta
Pilnáček, poděkovavza dlouholetou důvěra, problásil,
že opětnou volba nepřijme. Ale v nastalé pak volbě
zvolen za starostu 41 hlasy zase p. Pilnáček a zs
míatostarosta 32 klasy p. Jar. Hájek, truhlář, Pan
Pilnáček po takto ma projevené důvěře opětně se ata



rostenství ojal. Do výbo 8 leta leni pp.:

K. Balonnek, kPe.Tres Ká,A huečník, Fr. Třasák, trablář, A.
klempíř, Fr. Čermák,štakatér, J. Bejchi, zednický
mistr, J. Jelen, kamnář, J. Kieslich, pozlacovaů, Jar.
Tichý, malíř a Fr. Thoř, čalouník. Za náhradníky Fr.
Bokos, provazník, Fr. Růžičke, sedlář a Fr. Pražák,

sochař. Za revisory účtů zvolen k Nevyhoštěný s p.Skuherský. Posluhou opětně p.Vít. Hozpočet narok
1008s některými změnami sohválen. Nalézajísev něm
příspěvky: průmysl. museu neverových. Čech 28 K,
pokrač škole 50 K, pomocn. hromadě 20 K, zemské
ednotě společenstev 28 K, čítárně Palackého 20 K,
řemeslnické tržnici 50 K, žopě 25 K, staveb. drožetvu
„Sokola“ 30 K, členský příspěvek výstavě učenické
50 K atd Podpůrnému spolku II. společenstva odhla
sováno k sesflení starobního fondu 1000 K. Následo
valy ještě volby delegátů do představenstva městské
nemoc. pokladny,do pomocnickébromadyado výboru
čítárny Palackého s po některých volných návrzích
schůze ukončena. — Volby dopadly tedy dle zájmu
práce a dle osvědčené apůsobilosti kandidátů. Jen ne
očekůvaná volba místopředsedy překvapila. Pana Ha
lonnkovi se vytýkala příliš veliká sbovívavost vůči
Šlepstvu a snad jakási klidnost. Nový mlstopředseda
bude prý řísnější a nepřipuetí, aby to šlo jako dosud
na amerikánské vzdnchoplavbě, jedno sem a drahé
tam. Uvidíme! Volby do živnostenského představenstva

vačují ne za předzvěsti do obecního zastupitelstva.
ylo by záhodno, aby pp. živnostníci ve volbě obec

ních starších dbali nejen na | ochotu kandidatův,
nýbrž i na jejich schopnost a zvláště mravní rachova
lost. Do reprasentace občanetva nesmí 86 dostati lidé,
jichž domácí poměry jsou paskrilem na rodinný
šivot.

Koncert Českého Tria pořádánbude
, dubna v Klicperově divadle v Hradci Králové. Členy

kébo Tris jeou profoseořípražeké konservatoře: St.
Suchý, K. Hoffmeister a J. Burian.
uměleckým sdražením, jemuž není vůbeu rovno. oúdné
z cizích edražení nedosaboje té umělecké výšo jako
naše. Markantním dokladem toho byly letos nedšené
hlasy kritiků Vídeňekých a Peštekých, kteří, ač rádi
byli by vytkli našim umělcům něco, přece musili se
omeziti mrzením 89 na jich národnosti. Jských tri
umfů slavili ve všech -našich městech, kde vystoupili,
těžko popisovati Nám dostane as koncertemČeského
tria požitku, jakého jsme zde málo kdy zažili a apo
zorňajeme důtklivě i obecenstvo z okolí, aby tato nad
jiné vzácnou příležitost, poslechnouti ono sdražení tak
vynikajících umělců, nedalo si ojítí. Budeme to míti
opět jednou svátek.

Česká Filharmonie z Prahy uspořádá
ve středu 19. března t. r. o 7. hod. symfonický kon
cert v Klicperově divadle v Hradci Král. Dirigent
L. V. Čelanský, řiditel Č F. Orchestr čítá 68 členů.
Přihlášky a předprodej lístků převzalo knihkupectví
p. Jar. Peřiny v Hradci Králové.

Pohřeb stadojícíhée realky. Sotva
uplynnlo 6 neděl od posledního pohřbu realisty Ka
chaře, jíš opět nové úmrtí zaznamonázáme. které se
událo za stejných přízoaků. Po krátké nemoci zemřel
minolý pátek stadující Karel Hornek z Humpolce,
onemocněv střevním tyfem. Zeenulý studeut charavěl
pouzs as 6 dní, povabu nemoci nemohloani 5 lékařů
poznati a emrt zachvátila ubobého téměř náhle, když
se chystal ku převežení do nemocnice. Teprv pitva
zjistila střevní tyf, jenž byl zaviněn zkaženou šunkou
s domova zaslanou. Není to čádnou výbodou pro
studenty, když 8e jim zavýlsjí potraviny z domova.
Najednou požity býti nemobou n delším nschováváním
se kazí. Pobřeb zesnulého konal se z nemocnice
v neděli za veliké nepohody na pouchovaký hřbitov.
Smuteční sbory zapěl velmi zdařile pěvecký sbor
stadajících realky.

Na Valdětejmnské šachtě. Působivéslu
tét velmi obtížné drama Stroupožnického provedli
m:nolon. oeděli v Adalbartiou iatolišti tovaryši 56
slušným zdarem Když se vezme jenom v úvaha, jak
moobo píle a Času jest třeba ku nastudování bry 0
162 stranách, natno vysloviti ochoníkům tovaryšské
jednoty plné uznání. Dělníkovi zbývá pouze večer ku
gotaveví a jestliže tuto akrovnou prázdeň věouje ašlech
Ulé a vzdělavací zábavě. zaslouží vědy za to uznání.
Drama bylo sehráno s chotí i 4 pravým porozuměním.
Jednotlivé role, jakož i komparey byly podány snu
ladně, Hlavní role hrdiny děje, profeasora Stefanida
byla v rukou pana Beránka, jenž podal pozorubodné
ukázky silného dramatického taleutu. Výtečným přímo
byl licbvář p. Svatákův, Dámské větší role pí. Řeb
cové i sl. Novobradské došly zaslonžené pozornosti.
Velmi so zamlouval inženýr Patera (p. Dvořáček) a
rovněž výkon p. Jakobského byl pozoruhodným. Epi
sodní role el. Čechovské a sl. Náblíčkové, dále pak

PP. Červeného, Čaumpelíka a Aodrlíka byly s plným
vepěchom podány. Ale 1 menší role pp. Sondila, Po
léčka, Jakubce a Skrovného hodily se do celkového
rámce. Morální úspéch hry byl velmi slušným a pro
jednotu čestným, trochu slabším byl úspěch kassovní,
Při veselobrách bývá větší návštěva, Kdyby ovšem
reperioir měl se vždy říditi vkusem obocenstva, mohly
by různé voskové rarity a panáčkové prodokce na
braditi úploě dramatické umění.

Plaché svědomí. Náš objektivníreferát
o zdara koncertu Filharmonie snepokojil poněkud
pokrokové zdejší kruhy. Projevili jsme totiž přání,
uby 1 pokrokáři zdejší chovali de stejně objektivně
jako my ku povýšenému stanoviska uměleckému s
nevykořisťtovali každého podniku našeho vo proapěch
své atrannické polrokéřeké politiky. Kaldý snad el
s našich řádků vyčetl, že umění má býti všdy poun
zováno s hlediska esthetického a ne politického,
kdežto pokrokáři, aspoň hradečtí, nejprve vědy bledí
na politické vyznání umělců a pak dle toho si avou
kritiku zařídí. Pořádá-li něco kněz, jest to vědy cba
trné; pořádáJi se něco v Adalbertinn, neumí tam jhi
žádný pravověrný pokrokář ani „sa pečeného žída,“

Projev náš ve prospěch netné objektivnosti o otás
kách uměleckých byl špatně pochopen v krusích po
krokářských. Aspoň dopisovatel „Osvěty“ se hájí, bo
s výtěška koncertu nlo jejich fond nedost.no a še
prý my také nic neděláme zdarma atd. Nám ani no
nepadlo kontrolovati účty koncertu „Filbarmonie,“
ačkoliv méme k tou právo, poněvaů s peněz po
platolctva obecní zastapitelstvo povolilo mimořádnou
podpora 400 K k pořádání koncertu a poněračtaké
osvětlení bylo obstaráváno obecním plynem. Mohli
jeme také žádati veřejný počet s výloh, ale nestojíme
na stanovisko závistivého straoníke, který sice sám
dostává, ale Jiným zlétnost vyčítá. Ževěsk naše slova
o uměleckém zorném ubla zkroutil dopisovatel na
finanční etránku, svědčí o jakémsi plechém svódemí
a vnacoje přímo myšleoku, že snad přece něco tentn
— —není všecko v pořádko.

Pesor ma psy. Na každém rohu městská
rada písemně vyhlásila, že se nesmějí psi bez nábubku
po městě pohybovati, avšak málo kdo toho dbá. Proč
pak pejskovi hlavičku vásat? Pak je alo nářek pro
takového miláčka, když ho pohodný vezme pod svou
ochrana. A kdo je tím vinen, se zapomíná.

Noční zábavy na ulici. V noci na 7.
t. m. v růžové náladě po 13. hodině vyšle si jistá
společnost z hostince zdejšího na ulicí, kde oslavovala
svoje opice. Zapalovali tak svané „žabky“ a výstřely
tím způsobenými vyradovali obecenstvo ze 'spánku;
opice se vždy po ráně rozprchly. Ale jednobu = bujné

společnortí opička pozdrňela a ponocnému do rukouvlošila, Leknntím prý ma vstaly na hlavě vlasy, když
mu strážce pokoje připomněl, še si a ním ještě pro
mluví páni od soudu.

Vojemský koncert | koná se v neděli
16. března o 7. hod. večer v „Adalbertina“.

Joště měco©Menstre- Concortu.
„Osvěte“ si naprosto vybradile soudní tribunal o
monstre-koncerto, proto nám to mé za zlé, že jeme
v celé její nápaře abledávali spíše osobní etrannictví,
nežli oražený vlastenecký cit. Uražený vlastenec Jistě
nepoužije k zéchraně národa písničky, kterou jsme
četli na př. o jístém soudním adjunktu. Celá pokro
ková výprava proti koncerta byla arenžována 8
k vůli německým pozránkám, ale k vůli tomu, lo
byl koncert pořádán v „Adelbertina.“ | Ovšem pánům
2 pokrokového tábora těžko se zevděčitl Co se po
řádá v „Adalbertino“, jest všecko špatné a nenese
záliba pukrokářekého generála. Kdyby se pořádal
movetre-koncert někde jinde, pak by pokrokové pan
stvo zapomuělo na všecky své programové zásady a
posloncbalo by vojenské hudebníky třebas bes pře
etrojení. Aspoň to vymlouvání „Oavěty,“ že jetom 3
vojácí na koncertě „Filharmonie“ hráli, svědčí, še ne
pokrokové stanovisko, ale čistě osobní nechuť ku
Adalbertino a ku některým osobám +ystrojila velko
lepou vlasteneckou výprava. Tím ovšem „Usvěta“
vlasteneckou povinnost vykonala a jiným ponechá
starost, aby odstraňovali ostentativní nómecké rozhovory
mnobých příznivců „Osvěty“ na náměstí, v hostincích
atd. Práce se masf přece dělit a nikdo není povinen
napravovati své vlastní cbybyl Že?

Macháč! pij, Pleskote plať! Vblízké
obci pil Macháč tuk dlouho, až přebral, psk jsko
kavslír vsedl navůz, práekl do koné a nedbaje, že na
náměstí jest velká frakvence, ujíšděl tou největší prnd
kostí, tak še s daleka se mu musil každý vyhnouti.
Nynf bude platit Macháč,

Úmrtí. Dne 12. března t. r. zemřel v Kukan
n Jaroměře p. Jos. Ludvík, majitel krahovek a hos

odářatví v Jenikovicích u Třebechovic a bude v 0
ta 16, t. m. po zádaš. slašbách Božích o 10. hod.

ve filiálním kostele v Jenikovicích na tamějším

Boreově do rodinné hrobky k věčnému odpočinkuu .

Nová Balffelsrmka. Dne 15. březnaza
počne činnost ovoji apořitelní a záložní spolek pro
Pňov a okolí, zapsané epolečenstro s neobmezeným
ručením, sídlem ve Pňově (farnost Předbradská). No
véma spolku „Zdař Bůbi“

Masaryk v Chlamel. Sociálnídomokraté
norobydžovětí svolali na neděli dne 9. březou echůzi
lida do Chlumce n. C. a přednáškou prof. Masaryka.
Do achůse přišli soc. demokraté novobyděovětí,
z Chlamcea okolí, strana realistůa skoro všichni
místní a okolní židé. Návštěva svou opověděl Masaryk
žida Finkovi na lístku slovy: „PMítelil Dne 9. března
přijedu do Chlumce.“ Po svláštním poslu vykázal
mistnímu advokáta dr. Hrbkovi, by také přišel do
schůze, že ví sice, še dr. Hrbek není mu přítelem, de
mu to ale odpouští, a ae na něho nehněvá. Ten
ovšem do schůze nešel. Kdo nezná Masaryka, tobo
apoštola nového křesťanství! Přednášel o Havlíčkovi.
Sociální demokrati, šidi a — Havlíček!

Z Hutnohorska. (Z krabů venkovských.)
Náš okres přičiněním našeho p. starosty zřídil v mi
pulém roce okresní chorobinec a chudobinec. Bude to
zaznamenáno vědycky jako čín velice chvály hodný a
zástapcové okresa postavili si tím pomník záslněný
pro všecka badoncnost, Ústav zřízen jest na 80 osob
a vydržován přiráčkami celého okresu. Než něco ne
můšeme smičeti a to je ono pověstné protekcionářetví,
které zavládlo v naší veřejnosti e ješ i zde jeví svoji
moc a vábu. Některé obce, které mají v okresním
zastupitelstvu zástapce své obzvláště čilé, pomohly aš
třeba třem příslušníkům jako ne př. Přítoka; jiné
dvěma a opět jiné, ač počtem obyvateletva nad tyto
vynikají, nemohou tem dostati ani jednoho. Ovdem
namítne snad někdo, že hledí se na výši odvedených
přírášek, sle i tn poměr není tak spravedlivý, jak by
měl býti. Nechceme sporů ani štvanic, ale mělo by
se přece jsnom u nás, kteří tek žalně naříkáme ne
nespravedlnost a protekcionářství ae strany jiné,
šetřiti aspoň trošíčku spravedlnosti a rovnoprávnosti.

Nejsou bez viny ani obce si stěšojící? Kdo volil
sástupoe ty, kteří pracují ve prospěchobce své, 1e
pomínajíce na jiné? Byli to volišové venkovštíl Jem

ti umožnili ne př. fo z jen obce jsou sástupoovédva ož tři a z jinýcb nikdo. Nenvádíme jmen, neboť
jedné se nám o věc a ne o osoby. Blíší se opět volby
a protovy stěžovatelé použijte svého práva, své sbraně
a Řojte ee na kolbišti volebním. Vadychání vkoatku a
satínání pěsti v kapse nepomůže.

Zmizení dívky. Z Dobrovítovau Čáslavi
odešlo minulý týden 11 e půlroku staré děvče do
školy sbýšoveké a více se nenavrátilo. Z Dobrovítova
jde se do Zbýlšova lesem.

Z Čáslavská. (Z krahů učitelských.)Jiš
jedenkráte v tomto listě avedeno bylo jednání o obsa
sování místa učitelského na čáslavské chlapecké škole
měšťanské s okázáno, jak počíná si strana oraD alická
chtějío dosíci, aby na místo toto netanoven byl učitel
její soukromé školy na úkor učitele katolíka, půso
bíolho po dvacet let na veřejné škole národní. Uvedli
jeme, že podařilo se jím vymocí u zemské školní rady
srošení volby prvé a spola naznačili jsme, fo dádo
stivi jeme na volbu drabon. Volba ta konána byla
v minulých dnech a tentokráte s úplným fiaskem
strany evangelické jak v jmfatní, tak i okresní školní
radě. Než ani to nepončilo zástupce evangelíků, jenš
podal nový protest, dovolávaje ze formální chyby a
dovozuje, že jim patří místo to. A tak při známé
blahovolnosti k erangelikům podaří se jim snad i tuto
drahou volbu zrušiti — a což uf skoro vířo podobno,
přece svým kandidatem proraziti. Jak ale přijdeme
pak k tomu my učitelé na ohrese, abychom ztratili
tak jedno z lopších míst? Divíme so tomu, jak mobl
i proti nám hlasovati našinec, který třeba byl kolegou
ze školy měšťanské, přece jest také jenom učitelem.
Což kdyby proti něma vystoapil kandidát! Ovšem,
komu ee dobře vedo, ten rád zapomene na své draby
v horším postavení. Divno jest při tom všem také to,
če člen okresní školní rady protest svůj nedává si do

rotokola hned, ale teprv po sezení si ho soukromě
posílá, Což ostatní členové nemojí práva o tom věděti
s obsah jebo znáti? Jsme opravdu zvědaví na výsledek.
S potěšenímkonstatujeme, že tentokráte se nás námi
volený zástupce zastal!

Z Potěh. Čtenářetvo pamatuje 66 sejisté na
ndálost, která sběhla se ku konci ledna v naší obci,
myslíme ona politování bodnou erášku mezi rolníky
a panskými hojnými, při níž padl život mladého rol
nického syna. Šráška tato velice rozbouřila okolí, ale
nikdo se nenadá!, že bude tak rozvinováno, sby 80 S ní
stala otáska i politická spad. Během časů stano se
maoho podobných srážek se smutným koncem pro ta
neb ona stranu, že věsk zde událost ta vymkla 50 £ K0
lejí všedních událostí, toho příčinou uení srážka sama,
ale okolnosti jisté, které nesmí se déle veřejnosti
tajiti, sby nebyla klamána a zbytečně roačilována.
A pravíme to přímo bez obleda na tu neb onu stranu,
příčinou rozšlapávání celé o'lálosti jest to, de neboda
ta potkala orangelíka a že hojní urazili Be 8 evango
líky. Víme dobře, kdyby sedlék katolík byl neštěstím
takovým zasažen, žo by všecko bylo pominato mlče
ním. Tu však se s tobo vytlouká kapitál od strany,
která používá tobo k upevnění svého vliva uad roi
nictvem. Víme, še si tím na Bebe poštveme řady ovan
golíků i vlažných katolíků, ale provdu to jest. Známe
z vlastního názoru celý ten průběh a nebojíme se to
Hci. Události té využívá 6e k agitaci proti okresnímu
starostovi, proti kolžeti, jeně líčen jest jako nepřítel
lida, proti nepobodlaým ale službu svědomitě snatá
vajícím úředníkům, ba zvrhla Be i v bojkot proti
koižecímu pivovara v Tapadlech. Se strany Potěžských
po dlouhá leta nemlavilo se o škodách panskou zvěří
působených, až nyní, kdy knížecí pozemky jsou obra
ženy drátěnými aitámi, působí zvěř škoda a masí 80
sa noci při čekání odstřelovati. Bohodík naše katolické
rolnictvo už prohlédá tuto agitacia vidí, koma má
za nástroj elonšiti. Vliv atrooy evangelické nespokojoje
se články novin, interpelacemi, saafláním dopisů hejt
manství atd., vliv ten šíříse i objížděním jednotlivých
agentů po obcích a osobách, požívajících vlivu a snad
i práva. porotců. Slyšeti iz úst méně vzdělaných
občanů vyznání ovang.: „My si to dovedeme spravit,
če budou koukat. M ee máme o koho opřít. Naší
víry a nás se má kdo zaatatl“ Kam to povede takhle?
Nechť spravedlnosti je učiněno zadost, ať pachatel
skutku jest potrestán, ale zneužívání neštěstí vo pro

spěch udršení nadvlády jedné strany saslabuje vořejného pokárání To všem lidem dobré vůle a nep
pojaté soudnosti.

Z Vidle m Kutné Hory. Kdoby si byl
pomyslil, že i u nás najednou vypukne hnotí „Los
von Roml“ Někteří nespokojenci začínají trousiti ros
amem po hospodách po způsobu velkoněmeckých
agentů proto, že se netancuje podle jejich přefoukané
píšťaly, chtějíce v naše občanstvo zasíti ducha od
padlictví. Tito losvonromáci, kteří by sa pár grošů
dali se třeba zepsati k Mohamedovi, kdyby o ně atál,
zasloužili už dávno, aby byli přibití na pranýř e aby
jejich počínání byla učiněna přítrž. Mičeli jsme stále,
ale protože počínání jich už je velmi smělé, obracíme
as ku všem spořádaným občanům, aby obec, která
plstila za uvědomělou a pokročilou, nenechávali více
v pověsti tak kompromitující. Snad to dostačíl

Pokročilé déti. V L. T. ižletý nezbeda
měl dostati od otce výprask za provedený kousek.
Důmyslný synek však, kdyš měl otec večer přijíti
domů = práce, zapálil stavení, aby tak odvrátil od
sebe pozornostotcova. Za svůj dů ysl dostal se do
chládka. — V první třídě dětem čletým vykládal
katecheta o lásce k Boha. Na koneo je nabádal, aby
dělaly rády, co se Pánu Boba líbí, svláště abyrády
ne modlily a do kostela pilně chodily. Po těch slovech
hlásí ae jedno děvče a pravi: „H. mi povídá, že bude
raději chodití k muzice a do hospody.“ Hlásí se hned
jiná e podává vysvětlení k toma: „Ona má hochal“

Ze Žlumle. Zařízení sárodu na sušitkování
ovoce a zeleniny budí v širokém našem okolí veliký
sájem. Dne 9. března usneseno závod ten zaříditi v ros
eáblých haapodářských místnostech p. Boh. Kohouta
ve Žlunicích,jež závod nejel ne doba svéhotrvánía po
případě dle vzájemné smlouvy v pozdější době za



koupí.VýdepodílůstanovenaBe100Ka1Kzá
pisného; 10 Knatno slošiti do jednohoměsíce,ostatní
do 3 měsíců: do té doby stanovenajest Ihůta k npi
sování podílů. Doufáme, še v brako sejde se potřebný
kapitál ku zařízení našeho závodu, poněvadá je věe
obecně známo, že Žlanice jsou místem £ celého okolí
pro závodpodobný nejvhodnějším, ješto jsou ve středu
tří panství, v krajině na ovocné stromy nejbobatší a

Voláme zároveň ale k celé české veřejnosti, aby izde
neopomenula konati svoji vlasteneckou povinnost a
bojným opisováním podílů podporovala ten nový náš
deský podnik a sama přispívala ka povznesení našeho
domácíhoprůmyslu.Podílypřijímáspořitelnía sáložní
apolek ve Žlanicích, pp. Vys. Veselí, do 10. červnut r.

Z Vlěle u Tratnova. (NávratdoCírkve.)
Dve 5. března t. r. učinil ve zdejším chrámu Páně
veřejné vyznání víry p. Josef Kaaper, panský myslivec,
se svou obotí Antonií Kasperovou, kteří vystoupili
s erangel. církve a. v. s přijati byli do lůna Církve
katolické. :

Občanská záložna pro Kutnou Horu
a okolí konati bude dne 15. března 1903 o 7. hod.
večer v hostinci p. Ant. Nového v Prokopově třídě
valoou hromadu. Založna tato koncem r. 1901 čítá
238 členů, jimě půjčeno v témě roce 175.641 K
45 h; vkladů přijato 16.725 K 47 b., obrat pokladní
878.116 K 28 h.

V Bělé n Přeleměe bude so přístavbou
rozšiřovati farní kostel, jehož presbytář pochází ze
XIII. století. Na vnitřníúpravujeho dějousejiš nyní
sbírky. ©Proto — páni | ochotníci | Bělšti © sehráli
dne 9. t. m. velmi dovedně: „Sedlák křivopřínežník“
n „Moderof létení“. Hudbu meziaktovou obstaral pre
cisné hudební kroužek v Bělé. Bylo jen litovati, že
pro velmi špatué počasí schůze nebyla taková, jak si
sbor divadelních ochotníků i kroužek hudební vším
právem zaslahovaly. Čístý výnos obnáší 32 K a byl
uložen do občanské záložny bělské. Všem účinkujícím
vroací díky! .

Nejmodernější paedagog. Jistýškolní
inspektor klade na to velikou váhu, jen aby jeho
učitelé byli „moderníl“ Tak — a jak. pak to tedy
vypadá u takového „moderního“? Před několika dny
učil takový „moderní“ p. ačitel děti o cadnosti, aby
však dost názorně to dětem podáno bylo, porač.l
žákům a šákyním, aby ma říkali neoudná vlovall
Jmenorali mu na př.: „troubu, vole,potvoro“ atd. atd.,
on s tím však spokojen nebyl — „to není necudné “
Dětský stud mu tedy praví, kam se až může opovážit
a -kde jsou hranice. To je prosím paedegog, který si
dělá naději dostat se za nčitele měšťanské školy —
co pak by tam učil — když se tohle opováží žádat
na dvojtřídce? A co pak ti rodičové se nestarajícto,
-čemu se děti ve škole ačí? A co by tomu tak říkal
pan inspektor, jestli to je dost — „moderoí“?? — —

Zo Bulopisl:. Dne 9. března sehráli naši
ochotníci obraz se šivota od Peškové: „Furiant“, Čistý
výnos věnován jest ve prospěch zařizujícího se sboru
hasičského. Tím dostane sa obci naší konečně onoho
epolku, který již dávno jest zařízen ve všech opravdu
pokročilých obcích ku prospěchu všech občanů Dou
fáme, že dostane ze ma podpory věsobecné A že ona
přízeň, která věnována mu byla hoed na poprvé, zů
stane i na dále neztenčena.

Z Čáslavi. Dne z. březnakonal zdejší spolek
„Práce“ spolkovou schůzi, při níž ne vzácnou ochotou
přednášel dp. P. M.lo Záraba ze Žoliva „0 zrašení
daně pozemkové a zavedení progreasivní“. Členůeešlo
se tentokráte velice mnoho, takže spolková mistnom:
byla do posledního koutku obsazena u. všichni se
zájmem a pochvalou sledovali vývody p. řečníka. Když
psk ukvněrl, dlouhotrvající potlesk svědčil, že před
náškanašlavšeobecnéhoporozaměnía souhlasu.Ještě
dlouho po přednášce rokovali členové o jednotlivých
bodech a vývodech řečníkových, mezi čímě členové
někteří a členky sehráli jednoaktovku a některé vý
stupy s humorem a pílí nastadované. Kéž by tento
pěkný večer nalezl hojně následajících| Panu řečníku
ještě jednou veřejně vzdáváme ardečné díky.

Z Kříšile. Zdejší Sratojanskájednota katol.
jinochů a mužů obdržela od J. O. vysokorodého panu
Jana braběte Harracha na zařízení spolkového jeviště
10 K. Zaplat Bůh dlechetnému dobrodincil — Čílý
divadelní odbor zdejší jednot; zaslubuje vší podpory.
V masopnsté nepořádal žertovný večírek a nyní opés
v době postní se slušným úspěchem nehrána trachio
hra: „Pramáti neb zábuba rodu Borotínů“. Obecen
atva přes sněhovou vánici sešlo ae hojné a ochotníci
dršel: ze statečně. Viděti £ toho, kterak i ten chudý
lid horský přístupen jest ušlechtilé zábavě a v trudném
životě avóm jo ní touží. Na květen chystá se opět
čarokrásna bra dóteká „Pasačka s Lurd“. Zdař Bůh“

Sv. mlssle. Dne 22. února zavítali k nám
do Ostružna dra dpp. miesionáři z Tov. Ježíšova P.:
Jan Kalaš z Hradce Králové a František Vídenvký
e Prahy, aby nás k horiivéma křesťanskému divota
povebadili a v něm atvrdili, V pravdě otcovská byla
slova jejich a proto hned prvého dne získali si srdce
nás všech. Pán Bůb požehnal horlivé práci dpp. misai
onářů, neboť na 1000 věřících přistoupilo k stolu Páně.
O dejš Bože, aby símě toto padlo všechno v půda
dobrou a přineslo hojný užitek. — Od 3.—6. btezna
t. r. konsl v Potštýně ev. missii vdp. P. Jen Ev.
Zima, člen řádu ov. Benedikta v Prase. Při cvičení
starů a svláště při večerních kázáních byl náš pro
storný farní chrám Páně vědy naplněn a věřící s nap
jetím nasloucbali slovům věhlasného řečníka. I ze
sousedních farních osad účastnili se mnosí těchto du
-cbovních hodů. Sv. svátosti přijalo kajicně přes 800
dospělých věřících. Bobu buďtež díky za tento zdárný
výsledek. Dp. missidnáři a vůbec všem, jiš ku zdara
těchto duchovních požitků přispěli, Zaplať Bůh! —
Ode dne 1. až do 10. března t. r. byla v Moraši
cích u Heřmanova Městce konána sr. missie od důst.
00. Dominikánů: P. Bran. Bárty, P. Jindř. Saipa a
P. Aug. Strnada — s výsledkem neobyčejným. Nebylo
skutečné ni jediného katolíka z farnosti, který by se
těch slavností nebyl účastnil. Počet k mmunikantů
byl 1609, coš na farnoat čítající 2100 katolíků jest

počet sajístésnamenitý. Žehuej Bůh tak vsnošené
práce důstojným O0., l posllniž ten od duše dobr
udejší lid v jebo sbošností a staročeské sechovalostí.

Čtěte a rozšiřujípozoruhodnou poripku!
Mletr Jan Hus nebo ov. Cyril a Hle

thoděj?
Kdo má o národ větší zásluhy a zaslubuje tudíž,

aby ode všech byl oslavován?
Napsal Jano Vychodil. Cena 10 b.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

Různé zprávy,
Vystěhovalel. Každéhodne ubíráze Prabou

mnoho vystěhovalců do Ameriky. Jest potřebí, vši
mnouti si lépe těchto ubožáků a obchodu s nimi. —
Jel jsem nedávno severozápadní drahou z N. Brodu
ku Praze. Přisedl jsem asi k osmi maloraským jino
cbům z východní Haliče. Jeli do Ameriky. Líto mi jich
bylo. Někteří nenměli čístí ani peáti. Šaty měli cha
trné, lebké, zavazadel žádných. Modlitba, které je
naučila matka jejích, obrázek od ní a u některých
i knížky modlitební a požehnání rodičů byly jediným
majetkem jejich na dalekou pouť. Praví ubožáci! Nežse
dostanou na místo, projdou několika židovekýma ru
kama, jako každé jiné zboží, a ty z nich utrhnou, co
se dá atrhnoati. Židv jejich vesnici je připravío zem
a chalupu. Pak je přepustí židovskému agentovi, aby
i ten z nich měl rebach. Agent je pošle židovskon
drahou do Vídně. Po takové oklice z Vídně expeduje
je jiný žid za moře, aby tam jeho sourěrec dokončil
obchod. Žid domácí, žid agent, židovská dráha, ži
dovatá paroplavební společnost — každý s nich něco
udře. Za moře přijdou téměř nazí. Jeou nezkušení,
nevzdělaní, neznají žádné řeči kromě ruské, Co je tam
asi čeká? Zajisté nic jiného než otroctví. Otroctví a
obchod a otroky v 20, etoletíl A obchod ten provádějí,
pane Masaryku, ne klerikálové, ne katolíci, ale Vámi
hájení a milování synové [sraelel S podivem: mi bylo,
že žádný z těch jinochů, ač se měli za nedlouho do
ataviti k odvodu, neměl úředního dovolení k vystě
hování. Ano někteří z nich neměli ani obyčejné pra
covní knížky, jaké potřebuje každý tovaryš a čeledín
uvnitř říše. Vyslovil jsem obavu, že jich nepropustí
na branicích u kdyby je propustili, že jich nepřijmou
na loď. kli mi, že o vše to se postará agent.
V Lipsku vystonpí a bndou volati jedno židovské
přijmení. Nositel toho jména je vezme pod svou ochranu
a dá jim potřebné cestovní listiny do Ameriky —
ovšem padělané, falešné. Takovým způsobem i u nás
vyhne se na tisíce jinochů odvodu, nebo i vojančině,
když jiš byli odvedení. Při nastupování nováčků u
moobých plaků nedostává se 60—80 jinochů. Odjeli
do Ameriky. Kdo může, rád se jí vyhne. Ale říše,
země, národ tím trpí. Nejlepší pracovní síly jsou pro
uě ztraceny. - A vláda? Ta mlčí. Ministr vojenství
mlčí, všecky úřady mlčí. V Rakousku se vůbec k mno
béma mlčí. K činnosti Wolfiánů a židů je u nás ticho
jako v kostele. Kdyby něco podobného prováděl český
Vašek nebo katolk, bned by bylo energie aš přílišnél
Ať tedy žije židovský obchod s křesťanským maseml
Zlatá svobodol

Slovácká obeckoupila velkostatek.
Obec Biskopice n Uber. Brodu na Moravě koupila
tamější velkostatek zapsaný v zemských deskách od
braběnky Eleonory Andrassyové, Ku provedení této
koupě byli Biskupicim radoui akatkem nápomocni
oba jejich říšští poslanci Dr. Ant. Stojan a dr. Mo
řic Hroban. Doe 1. dabua přejde velkostatek v ma
jetek obecní, Koupě byla proredena, aby velkoslatek
nepřišel do rakon lidl Slovácka a vůbec národu našemu
nepřátelských. A přece Biskupice jsou obcí asi jen 400
obyv. čítající a k tomu ně v krajině dosti hornaté.
Toto jest práce národní, která vyváží všecky oné
chlubné a vzletné řeči našich předáků, Vedle Biskapic
mohla by se postaviti každá česká obec, abychom
neztratili ani koosek české půdy.

Jihočeská výstava v Táboře. Lhůtu
k přiblaškám pp. vystavovatelů prodloužil výkonný
výbor do konce dubna. Upozorňojeme pp. tivnostolky,
průmyslníky a zemědělce na tuto okolnost « vybízíme
je, aby dopsali si do Tábora o podrobné programy a
přihlašovací listy, které obratem pošty budou jim
zaslány. Výstava jibočeská buje rozsáblá a významná
i přispěje zajisté k národohospodářskému ruchu v tam
ních krajinách měrou vydatuon,

Z Ústřední společnosti hospodářské
pro království České. | Zemskýinspektor
bospodářakého vynčování v království Českém p. Dr.
Frautišek Sitenský byl ve valné hromadě Ústřední
společnosti hospodářské pro království České dne 2.
března t. r, za zásloby svó o zemědělství evolen jed
noblasně čestným členem,

Řádná valná hromada Ústřední
Matice Školaké bude se konati v nedělí dne
28. března19080 :0. bod. dopolednevsále Měšťanské
Besedy v Praze ve Vladielavově ulici. Nemejde-li se
v uatanovenou hodinu dostatečný počet členů, bude
te konati podle $ 7. stanov U.M. po půlhodině

E valná hromada bez ohledu na počet přítomnýchenů.

Jatky v Chleaga. Žádné městona světě
nemá tak volkých jatek jako Chicego. Jatky patří
akciové společnosti Swith a Go., kteří mají kapitál
90 mil. K. Ročně koupí se dobytka sa 760 mil. K
čili dle váby 110.00) vagonů. Posemek, na němě

jatky stojí, měří 147 jiter, s něboš jen na budov
připadé plocha 39 jiter. Během jednoho dne, kdy by
největší obrat obchodní, porasilo se 80.815 svířat a
to 10.314 kusů hovězího, 26.865 vepřového dobytka,
19.807 ovcí a kromě toho ještě 29.80% kusů drůbeše.
Vnitřek jest opraven po přijetí 16.400 kasů hověsího,
49.300. ks vepřového dobytka, pro 17.400 ovcí,
Chladících strojů je 26, jichž trouby mejí délku
287 mil. Osvětlení uaopatřuje 340 obloukovek a
17.400 elektrických žárovek, Společnost má též 6000
železničních vosů k dopravě masa upravených. Počet
úředníků a dělníků jest 18.778, jimš se týdně
1 milion korun mzdy vyplácí. Bezpečnostní hlídku
obstarává sbor 118 strážníků.

Masaryk již zase promluvil. (Lige
+ 10.) Masaryk jest norověkým Sysifem. Svoji stranu
gakládá a skládá, kámen oné politiky válí a válí,

ale vrchu hory dají nemůže. Jak so Časy měnílByly doby, kdy Masaryk poutalpozornost ve saně
morně a kdy se na schůzích těšil poslncbačetvu
ze věech stavů. Dnes však musí ce uchylovat v zá

koutí, a jeho sonb ptají vesnici od vemnice adopisovatelé o echůzích v „Čase“ radostně oznamují,
že „po přednášce hned skapilo ee kole a p. professora
několik občanů, jimž ještě ledacos z bohatých svých
skušeností pověděl“ Nouze naučila Dalibora houati
a pány Masarykovce naočila skromnosti. Mistr však
této křesťanské ctnosti znáti nechce. Svědčí o tom
řeč jebo, kterou povědět vyjel ei až do Brna, kdež
opětně podal doklad o své židovaké politice. Ve své
řeči proslovil mnoho nelogičnosti, spolehl na naivnost
posluchučstva a projevil tolik. alabin v politické
kombinaci a v kritice daných skutečností, že jeme
toho mkdy před tím a něho nepozorovali. Všechny
okolnosti svědčí, še Masaryk nabývá charakteru po
litika hovorky. Ovšem třeba uznati, še bo mnoho
svádí též stranná vášeň protimladočsská a protikle
rikální; ktorá obzvlášť v řečíjeho „o naší francouzské
politice“ příkře vystupuje; to však neomloavá, nýbrž
odsuzaje muže, který chce považován býti filosofem.
Masaryk nechává si dívat do duše, odbodiv veškera
opatrnost dle slov onoho venkovana, když praskla
chalupa, že může prasknoat také kráva. Mluviti, že
nemáme Březnovské jenom my, ale také Francouzové,
aspoň Pařížané, říci, že listy německé vyslovují 60
© naší deputaci paříčnké s velikými úsměšky, rovněž
i listy franconzské, jest tolik jako na celou záležitost
dívati se buď sklem naivního hlapáčka anebo obmy
slného zlostníka. Ovšem přiznáváme, že pro atřízli
vého politiku nemůže býti direktivou rozjásané nad
šení, jaké bouřilo po ulicích pařížských vstříc české
deputaci; nám hlavní jest, že o našich politických
a národních zápasech ví veliký kulturní národ a že
símě známosti té vyklíčí a vyroste, čímž získáme,
mravní opory, která má také avou cenu. Posměšky
na deputaci českou ovšem dosvědčají pravdu, že Ma
saryk nižší pady u své povahové přirozenosti nedo
vodejiž ani ovládati a že plaje proudem vášnivé agitace,
která lže a překracaje. Německé listy, které z příčin
pochopitelných na Čechya Francouze nevraží a které
stoj co stoj podobné zjevy musí snižovat, jsou Maaa
rykovi autoritou, které dovolává se jako svědka v po
suzování styků českých a francouzských. Též cituje
na pomoc listy francouzské, které jsou psány ži
dovskými arnalisty, Rozumíme Masarykovi velmi
dobře. Jemu imponuje ve Francii jen židovaké zed
vářstvo a zlatá internacionála, oplétající svými pouty
nynější francouzské ministerstvo, které schovívavou
protekcí chránilo Dreyfaasa, a Droyfues jest miláčkem
Masarykovým také, „Čas“ sa tohoto zoamenitého
muže lámal kopí právě s takovým naděsním, jako za
vraha Hilenera. Za to nacionální hnutí s Coppéem a
Lemaitrem oveňuje Masaryk větou, že i Pařížané
mají své Březnoveké. Politika Masarykova slovem
jest politikou zoufalosti. Smutné jest také, že Mausa
ryk nepozoruje, kterak takovými donkichotiádami
stává se směšným.

Prosba k Hdumilům. Chudítkalcovětí
rodiče Josef a Marie Adlofovi z H Štěpanic, mající
tři nedospělé dítky, ocitli se ve velice trapných
a bídných poměrech. Jelikož od chudého okolí ne
mohou očekavati pomoci, obracejí se na šlechetné li
dumily, by k alevení bídy jim laskavě přispěli jsobe
menší podporou, za niž předem volají „Zaplať Bůb“|
Obnoa milodarů přijímá farní úřad v H. otěpanicích
u Jilemnice,

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 8, března 1902. 1 bl.

pěenice K 14:40—1560, dita K 11-80 —12'20, ječmene
K 920—10 20, ore K 6 50—720, prosa K 9 60—10'00
vikve K 09'00—13 60, hrachu K 19*00—23'00, čočky
K 19:00—20:00, jahe) K 18-20, krap K 18 50—2400
brarsborů K 200—2 320, jetelového semínka červeného
K 72-00—84-00, jetelového semínka ras. K 10600
—116:00, máku K 34:00—36'00 Iněného semene K 1780,
—30-00,100kg.šit.otrabK13:00,pšenič.otrabK1150,
1 kg. másla K 200—232, L kg. sádia vepřového K
1"44—1'60, tvarohu k 0-16—0'18, 1 vejce B h, Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
400—6-00, jedna kopa drobné zeleniny K 040 —2'00,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkve 260—3'00.

(Zasláno.
Pánům

spoločlenům Národní Jednoty Severočeské
v Hradei Králové.

Sejdeme se valně do hromady naším výborem

na den 15. března 1902 do Besedy 8volané, neahlí

šejíce se na to, že se tam „domácí“ nečepuje.
Po schůzi zajdeme si na naše „Hradecké,“

Hradečáci.
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VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické, lahod
ného zvuku a důkladného provedení, s praktickým

zařízenímhracích stolkůdoporučí (i harmonia)al, farníma patronátním úřadůmmajitel c. k. výsady
a zásluéného kříže hudební akademie belgické

BEDŘICH ČÁPEK,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

o každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, baviněnéko a damašk.
sboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
"které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž

v domácnosti jest třeba.
Vzorky a cenník zasilají se obratem pošty

zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

„wSUKNA A
na taláry a jemné modní látky

pro pány ž dámy
k nastávajícíma období

va nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V, J. ŠPALEK,
obchodní dům se sakny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

(VPRAZE.I,VATAVN
č. 18.:

MU SZÁTŮVH

Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.

Jediné z nové patentní, všeobecně oblíbené

dýmky Ideál
vzoraý, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne
škodné kou'ení, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí.
Znečistění odlivky vyloučeno. 1 kus K 140, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. 9. Novotný, Maršovice-Kokon ín,
obchodní 9 zasílatelský dům.

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valcba vždy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy hladkou a čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší snčhobílé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i času do
díli jako žádná jiná pračka aniž prací atroj. Při
tom všem jest též levná, v „dřevěném rámu sa
sazená, stojíť B K. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomalků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belerediho třída, 626.

Za dan Kryšpin,
A (J. Syvalterův synovec,ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
— S PRAHA-I,
č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí (dříve
přes 60 roků ns Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice $ se šelešnými rámy, st

lémí 6 vsascním.

Vetkoré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatnébeze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ORP“Nesčetná veřejná i písemnépochvalné usnání. "jj
Založeno roku 1886.

| JAN —
E ALIS

hodinář a zlatní

- vRychpově p. K.

přítežný aneler
k.okr soudu
Obrázkové

čenníky zašle.

BYT
O 3 pokojích a kuchyni se vším
příslušenstvím v druhém poschodí
v „Adalbertinum“ lze pronajat
MB“od 1. března b. r. “jiš

Jižní strana.

Podmínky v admin. „Obnovy“

Levně,ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající se

e služeb vojenských ©
vyhotoví c, a k. setník

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

ve své c. k. povolenékanceláři jen

P*rraha=II., Eliščinatřida 1080.
Na venek obratem pošty.

Dárky
všem Josefům

odporučuje jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
v Hradci Králové.

Divadelní ulice proti kavárně pana Fialy.

Olarodní místa
nárožní, na nábřeží Eliščině, pak do ulice
Chmelovy a třídy Jiříkovy v Hradci Králové

se prodají. — Bližší sdělí

ředitelství právovarního měšťanstva
v Hradci Králové.

Josef Neškudla,

©.a kr. dv. W dodavatelvJablonnémmadOrl.č.d.86
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
ovůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních pařamaniů,
praporů a kovového náčiní. — illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

Na objasněnoul!l

Varhanář Riegar — Pryč od Říma?
Vídeňský list „Vaterland“ ze dne 4. března

uveřejnil v redakční části následující na redakci
došlý přípis, který zní v českém překladu takto:

Ctěná redakce „Vaterlandu“l
Vzhledem na zprávu pod nadpisem „Hlasy

z obecenstva“ ze dne 4. července m. r. dovoluji si
ct. redakci prositi, stav věci přiměřenéjak násle
duje na pravou míra uvésti:

Nedopatřením sřísence c. a k. dvorní továrny
na vashany bratří Riegrů v Krnově uveřejnila
„záští proti katolické církvi kypící“ hnutí „Lou
von R-m“ všemi prostředky šířící „Evangelische
Kirchenseitung“ v Bílsku čtyrykráte firmu odpo
ručující inserát, scela veformě insertů dosavadních.

Inserát ten nemile dotknul proto, poněvadž
připadalo to, jakoby „Bratří Riegrové“ ve spojení
s hnutím „Los von Rom“ se nacházeli.

Upnsorněna na okolnost tuto dala thneď firma
inserát sastaviti.

Vzbledem:na jisté události prohlašují:
Mám důkazy v rukou, še pánové bratří

Rirgrové hnutí odpadu od Říma úplně jsou osdá
lení, nikdy nějakým spůsobem hnulí onoho se ne
súčastňují,bu maopak, že oprotl onomu
bnate „de se jen dalo energicky vy
stouplii. .

Ve veřejném životě zachovali bratří Riegrové
vždy ono stanovisko, Jež jim zavjmouti nábožeuství
za povinnost ukládá,

V Praze, Emausy, 1. března 1902.

Pater Albanus Schachleitner 0. 8. B.
e. k. místodržitelský dohlížitel stavby varhan.

Vlastní výrobu -=
m- viněných látek

na obleky
čevioty, kamgarny, pervieny 8 všecka

kostelní sakna odporačuje

Ignác Strádal v Humpolci.
Vzorky na pošádání franko.



PALD
dříve J. Jeřábek

Jediný křesťanský mo

Samety. W Pevnéceny.

Poděkování do Hradce Králové a okol

živnost podporovali.

dní závod renci.Moje výrobky je

AKočáry

(P> Plyše. Vyznamenán: V Jaroměři
r. 1891 státn

ou ryze česká a poctivá práce.
V úctě nejblabší

Čeněk Buben.
nejnovějších vsorů,

r. 1887 stříbrnou, v Dobrněce r. 1869 zlatou, v Praze

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor
ati náležejí

ROP ci před
jj .„:z o mětym“ | levněa

10755 přesně
zhoto

Oltáře, kazatelny, a t.d.
nabízi

František JITOU,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

SO SJ
o o

+“JOSE bs 2

HARTMAN,
majitel pily

v Kounově u Dobrušky
nabízí k stavební sezoně prkna,
latě, stavební dříví sekané i fe
zané všebo druhu v cenách nej.
levnějších. — Dle přání dodá
ihned stavivo ke stavbě vlastními

potahy. — Na dopisech budiž
poznamenána poslední pošta:

Bystré u NovéhoMěstan. Het.

bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť +
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně x
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ocbotně a bezplatně.

x Závod pro kostelní práce a výrobu rámců
) gsaloženr 1591.
XPXPXPXH X PXKHPXPX

| x+x
P+px+

Xj
M

Kostelní náčiní
„ep“ vlustnívýroby"l

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.Í|
Jos. Krejčík v Praze

(ealočeno r. 1860.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Belcré
dího třída 619—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova So.- Vác

lavské sáložny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, olláře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křtitelny, konsoly, svicny, lustry,
puliiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
soliduího provedení, čebož dokladem jest množství vy
svěděení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

znřízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému problědnutí v místnostech sávodn.
Původní nákresy, cenníky a rospočty besplatne a

Jranko. Ceny levné a přísnívá platební podmínky.
6- Cestyk poradám konají se na vlastní náklad. 9

kupaje každý h

k .veskladě Jana

Protože m

ousle, struny jakož 1 veškeré

vedle o. k. loterie?

á zbožídobré alevně prodává."již

Též správky, zvláště houslí přijímá

XPXPXPXHXIX4X+X+X| Oltáře, sochy aj.
mělo ná bisk, konsistořídoporučenývč ve vkosném a lerném provedení

+ o . + přesně dle předpisů oárkevních v každém slohu

x dos. Aiesliha * K mno6
$ Hradci Králové x Petra Buška synové,
+ o radci KTaL00 uměl. závod řezbářský a sochařský pro

ve provádíveškerépráce v oboru etavby a ob- $ práce kostelní

+ oltá ů * Sychrově(Čechy),založenaroku1853.x oltářů, -wa S omadlem
* + Nejlepšíodporučení!| Plánya rogpočtyse neúčtují.
ž M kazatelen, ž Proredenoko300oltářů.

křížových cest, Božích hrobů, soch atd, 8 od- k, 0000000000000
E Prvni výroba

věžních

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 nasplátky; cena
levná, jakost výborná.

COOO0C

OBRAZY
s hracími stroji,

české nábožné písně hrající
sošky z porcelánu uměleckyprovedené,

zrcadla. dodávánejlevněji

(hmel František v Kolíně.PL S
MB“Pozor:"ji

Jablka vešker. druhů a každé množství

Všechny stěné pp. consumenty a odběratele

| kupuji se dle dohodnutí.

pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý

BoB Br*BrioBio

OOOOODOOOOOOOOOOO

nosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky“
beliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet* atd, na trh 8 velkými reklamami
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.6
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.

Brzo

Polo"Do

oi.



(ne

Ovocných ©%
+806stromků

8000 kusů jabloní, třešní, višní a ořechů,
též něco švestek, slív a hrušek nejlepších
druhů v ceně velmi levné prodá

J. FLUlíř,
řiditel měšť. divčí školy v Hradol Králové.

Oznámení.
V obecnou známost uvádím, že jsem

započal provozovati

živnost

dlaždičskou
a sice provádím veškeré v obor ten spa
dající práce jako: stavbu nových chodníků
mosaikových, betonových, pískovcových,
žulových atd., z různého kamene, stavbu
silnic a chodníků štětovaných. — Práce
zemní.
Rozpočty na požádání zdarma a franko.

Prose P. T. pány zákazníky o laskavou
přízeň, ubezpečuji, že bude snahou mojí,
bych vždy práci svěřenou co možná nej
levněji provedl k největší spokojenostu.

V hluboké úctě

Josef Štěp,
mistr dlaždičský

v Hradci Kra v Pospišílově třídě
p. 360.

Veleváženým příznivcům
k laskavé pozornosti!

Dovoluji al tímto slušně oznámiti, še
1. březnem b. r. otevřeljsemv Praze
wzorkový eklad veškerých druhů pán=
ských látek a síce vesměs jiš letošním]

novinkami rozdražený v nadmíru bohatémvýběru.
i Závod nalézá se ve Vodičkově ulicí

č. 29, vedle vyšší dívěl skoly (v novém
domě p. archit Buldry.

Nové toto zařízení (v Praze dosud ne
vídané) má slonžiti blavně ku pohodlí mých
P. T. pp. zákazníků v Praze a předměstích,
nicméně i velkému kruhu P. T. pp. odběra
telů na venkově, kteří Prahu často na
větěvují.

Prosím tedy neopomenouti při nahodilé

potřebě vzorkový sklad můj sí problédnouti,de lze každou látku v míře po obleku
tedy jako v kuse viděti. Vybraná látka
budezaslánapříme ze skladu choceň

ského na phgpeschvíhndresu bez vešk M
Za přesné a vzorné vyřizování Ct. m6

kázek d zárukou můj chvalně známý av pravdě vzácné přísní te těšící závod,
který od roka 1876 výhradně v oboru tomto
pracuje a přímo s privátními konsumenty

ve spojení ttojí.
edpokládam, že otevření závodu tohoto

Dn ectěným příanivcům mým velmitan:

Poreučeje se do blahoaklonné přízně,
znamenám se

ve zvláštní úctě oddaný

Eduard Doskočil,
majitel prvého českého uasíl. závodu sou

„kenného zboší
v Chocni.

Žádosti o vzorky z venkova prosím na dále
přímo adresorati de Chocně,

ve

nápo| zavésti.
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pro dlovesi kraloráhradookou,

ješ dle předpisu tištěné nalesati so
mají v kašdé zpovědnici, nabízí na
desce kartonové 80 tiskem zřetelným
tištěné 1 kus po 10 h. — 10 kusů
za 60 bal. (bez porte)OC- A

1400 číver. sáhů
stavebních pozemků u nádraží a kolem
školy na Pražském Předměstí u Hradce
Králové prodá a kupujícímu výhodné pla
tební podmínky poskytne

J. Kulíř,
ředitel měšťanské dívčí školy v Hradel Králové,

Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami!

J. Anděla

alběa zámořský prášek
Ochran. anémka

n +mrcemjea jistotou:
štěnice, blechy, šváby, moly, rusy, mouchy, mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hmys.
Továrna a vývoz u

J. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze I., Hasova tř. č. 18.

V Hradci Králové pravýu pana Karle J.
Dixe, medic. droguorie.

Sklady na volhoně všady označeny Andělovýmiplakáty s černým psem.

Dříve
nežocookolivkoupíite,

neračte opomenouti si dříve problédnouti

jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
Divadelní ulice proti kavárně p. Fialy

s badote překvapen novinkami a solidním zbožím
všeho druhu, za ceny nejlevnější a pevné. "if

i i od levnějších
Nejnovější nákrčníky ©mekýchotds
nejjemnějších upglických afrancouzských výrobků.

PRE“Prádlo bílé i barevné."ji
i + ietk

Pro P. T. p. cyklistyAkane:
še, punčochy, pásy atd.

Pro Lavn-Tennis košile, pásy, střevíce,
rakety,míče,fot baly

Da kopanou a Ping-Pong (Lavn Tennis na
stůl

Nejnovější slanníky, deštníky a hole,

Nejnovější bluzky, dímaké »4krěníkya

me- Dětské oblečky a šatičky. "UN

Šněrovačky, $srvěsně výtečné Aaoonad'e míry se rychle a levně
zhotovují.

- Mnoho poohvalných uznání.
> Š[ jako: tobolky na doutafky,

Kožené zboží, peněženky,krabicena šití
atd., atd.

Celoročnívýstava 1 maček.
> Čínské a japonské dekorační

předmě , rehošky na pohlednice a podo
benky, vějíře atd.

František Čupr.
Hradec Králové.



Příloha
Zprávy hospodářské.

Pohrema eukrovarníků ařepařů.
Na světě není nic jistého jenom smrt.

Moohdy by se zdálo, že ten neb onen podnik
přetrvá věky a ble, přijde rána a podnik se
sřítí do propasti. Na naše cukrovary 4 naše
řepaře přišla náhle rána, jejíž účinky se teprve
během dvou neb tří roků ukáží v plném světle.
Jest známo, že pěstování cukrové řepy jest sto
let staré a vlastním původcem jejího pěstování
byl Napoleon I., který zakázal auglickým lodím
přístap do Evropy a tím přerušil na kolik let
dopravu cukru třtinového ze zámořských osad.
Průmysl cukrovarnický se vyvinul současně
s rozvojem strojnictví a techniky vůbec, kte
rýmžto rozvojem a vynálezem nových strojů
bylo umožněno cukrovou řepu tak dokonale
zpracovati, jako 86 děje dnes v cakrovarech.
Přibýváním obyvatelstva rostla také potřeba
cukru, hlavně ale zavedením té prožluklé kávy,
které naši předkové neznali. Mnozí tvrdí, že
cukr jest nezbytným k dobré výživě těla, jiní
zase tvrdí, že přílišné požívání cakra Škodí.
Bude tedy pravda asi uprostřed mezi oběma.

Podle odbadu listu „Jouroal des Fabri
cant de sucre“ bylo vyrobeno v kampani r.
1900/01 třinového cukru 22.350 000 metrických
centů a řepového cukru v Evropě 59', milionu
metr. centů. Z toho připadlo na Německo 194,
na Rakousko 10%,, Francii 11"/,, Rusko 89,
Belgii 3-4, Holandsko 1:7 milionu metr. centu
vyrobeného cukru. Třtinový cukr vyrábí se
výbradně v tropických krajinách zámořských
a sice bylo ho vyrobeno ve jmenované kampani
v Americe 20, v Asii 7",, v Australii 1'/, a
v Africe 3'/, milionů metr. centů. Dosud se
nepěstuje řepa v Italii, Španělsku, Srbsku,
Rumonska a Bulharsku, avšak jest obava, že
v nejbližších dobách se tak stune. V celém Ra
kousku bylo roku 1899 osázeno řepou 243392
hektarů a sice v Čechách 15170, na Moravě
76703, ve Slezsku 3559 hektarů. Zbytek připadá
na Halič a Dolol Rakousy. Cakrovarů praco
valo jmenovaného roku v Čechách 139, na
Moravě 54, ve Slezsku 10, v Dolních Ra
kousích 5 a v Haliči 2. Řepybylo zpracováno
toho roka v Čechách 36'/,, na Moravě 21,
ve Slezsku okrouhle 2 miliony metr. centů.
Z tohoto množství řepy bylo vyrobeno cukru
v Čechách 422, na Moravě 226 a ve Slezsku
0285 milionů metr. centů V kampani roku
1899/1900 bylo v cukrovarech českých zaměst
náno 46795, moravských 21515 a slezských
3327 dělnických sil. Daně zaplatily toho roku
cukrovary české 42,355.911 korun, moravské
32,429.4x3, slezské 4,843.687 korun Z těchto
čísel poznáváme, že cukrovarnictví i řepaření
jsou u nás velikým hospodářským činitelem.
Jsou celé kraje jako v Polabí a na Slánsku,
kde všecko polaření závisí od řepaření a vše
je dle toho zařízeno. Také Maďaři se počali
hnáti do řepaření a cakrovarnictví. R. 1890
bylo v Uhrách 17 cukrovarů, ve kterých bylo
zaměstnáno 8272 dělnických sil. Dodáno bylo
toho roku 7,038.511 g řepy a vyrobeno cukru
931921 metr. centů.

R. 1899 pracovalo v Uhrách 20 cukrovarů,
v nichž bylo zaměstnáno 12239 dělnických sil,
řapy zpracováno 16,242.235 a cukra vyrobeno
2,467.806 metrických centů

V posledních pak třech letech vystavěno
v Uhrách 10 nových obrovských cukrovarů.
Nejsilnějším cukrovarníkem jest ale náš soused
Německo. V kampani 1899/90 pracovalo vcelém
Německu 399 cukrovarů, ve kterých bylo zpra
cováno 124'/, milionů metrických centů řepy
a vyrobeno okrouhle 17 milionů metr, centů
cukru. Repou bylo v této kampani osázeno
v Německu 426732 hektarů. Roku 1580 mělo
Německo jen 333 cukrovarů, do kterých bylo
dodáno 63 milionů g řepy. Zde vidíme, že
všudy pěstění cukrové řepy stále a to nepo
měrně mnoho stoupalo a dosud stoupá. Nyní
si ale všimněme, že i zámořské osady cukrové
plantáže stále rozšiřují Američanům podařilo
se urvati vásiluým spůsobem shnilému Spa
nělsku ostrov Kubu, na kterou měli hladoví
američtí milionáři již dlouho zálusk. Kuba
měla v kampani r. 1899 po válce 2,836 500
metr. centů cukru, na letošní kampaň r. 1902
se očekává výroba 8,750.000 g. A toto množství

do severní Ameriky, kam dosud dodávaly cu
krovary z Německa cukra sice 2'/, milionů a.
Severní státy americké tu spotřebují ročně 20

milionů A dobru a toto množství si snadnoopatří z Kuby,z Javy, která dodá nyní ročně
7'/, z Havaje ročně 3, z Portorika ročně I a
z Louisiany ročně 3 miliony metr. centů třti
nového cukru. Co provádí Amerika, totéž pro
vádí nyní Aoglie, která ročně od našich cukro
varů kupovala za 170 milionů korun naší měny

cukra. Anglie chce cukr knpovati ze svých
vlastních zámořských osad, aby nebyla nacena
posílati peníze k nám a k tomu chce tímto
cukrem třtinovým sama Časem zaplavovat
ostatní Evropu. K tomu účelu žádala, aby
veškeré ochranné clo na dovoz cizího cukra
bylo v Evropě na míru nejmenší stlačeno.
Žádosti Anglie bylo také vyhověno na cukerní
mezinárodní konferenci v Bruselu, kde ve
čtvrtek dne 8. března byla ode všech vlád
uznána smlouva následujícího znění: 1.)veškeré
vývozní praernie cukrové a praemie na výrobu
cukru státem vyplácené se zrušují. 2.) zrušují
se veškeré výhody a slevy berní od států cu
krovarům odělované. 3.) vesmlouvajících státech
musí býti u každého cukrovaru stálá cukerní
kontrola a spolehlivá skladiště. 4.) dovozné clo
ve všech sinlouvajících státuch stanoví se na
6 franků pro jeden metr. cent. Smlouvu tu
podepsaly Anglie, Francie, Německo, Belgie a
Rakousko Uhersko. Od smlouvy té jsou dosud
vyjmusy Španělsko, Italie, Rutunsko a Švédsko.

Následkem toho bude u nás cukro 10 kr.
na 1 kila lacinější. Smlouva ta platí od 1. září
r. 1903. Poněvadž cena cukra klesne, nebudou
cukrovary platit za cukrovou řepu takové
ceny, jakoge platily dosud. Cukrovary ujišťují,
že budou sotva 8.to za 1 metr. cent cuk
rovky platit 1 K 40 h. To je ale cena, za
kterou ji žádný rolník dáti nemůže, nechce-li
se na cukrovar zadarmo dřít. K tomu. se juště
přidruží ta okolnost, že žádný cukrovar ne
bude vařiti cukr v množství jak se mu zlíbí,
nýbrž jen tolik, kolik mu bude předepsáno
a povoleno, srovna tak, jako se dnes dělá
s lihovary, kterým se předepisuje, kolik líhu
smí ročně vyrábět. Spůsob ten nazývá sn
kontingentování výroby. Učel kontingentování
výroby je ten, aby nezhynuly většinou závody
menší na úkor jednoho neb dvou velkozávodů,
které by lehce ustrhly na sebe celou výrobu.
Jaké budou účinky celého toho převratu na
cukrovary a rolníky řepaře, to se ukáže za
rok, za dvě leta. Ti velcí páni baroni od cukru
mají od dřívějších let milionů dost, těm je
dobře. A právě že mají milionů dost, tak si
mohou nějaký rok odpočinouti a pak 8 to
již nějak vyklube.

Seligmann Elbogen, který při kupování
rafinerie v Krásném Březnu vytáhl z kapsy
30 tisíc zl. jako zpropitné, nezchudne, poně
vadž zchudaouti ani nemůže. Naši řepaři ro
botí tomuto panstva: Cukrovar v Berouně,
majitel Seligmann Elbogen. Cerhenice, majitel
cukrovaru Kobo. Kutná Hora, majitelové Teller
a Lasch. Chlumec u. Cidlinou, majitel Fried
laendr. Kolešovice, majitel Bamberger Kostelec
n. L., majitel cukrovaru Bloch. Kralupy o. VL.,
akciový cukrovar čistě židovský, správní rada
Bamberger, Passer, Braodeis atd. Kryry, akci
ový cukrovar páni Můnzberg, Lederer, Abeles
atd. Libáň, majitelé cukrovaru Ludvík a Ferd.
Blocb. Česká Lípa, majitel cukrovaru Altschul.
Litol u Lysé n. L., majitel král cukerní žid
Benies. Meziříčí u Opočna, majitelé cukrovaru
Halimann a Bondy. Obora u Ostroměře, akci
ový cukrovar páni Schloss, Wlaschin, Bondy,
Schwarzkopf,Kantor. Oužice, majitelé cukrovaru
Ludvík a Ferd. Bloch. Akciový cukrovar
v Pardubicích, páni Mořic Baer, Wertheimer,
Jakub Winternic, atd. Rafinerie v Pečkách,
hlavní pán Seligmann Elbogen. Radboř u Ko
lína, majitel cukrovaru Bera Mandelík. Ro
nov, majitel cukrovaru Adolf Baer. Rosice
u Pardobic, majetník král cukru žid Benies.
Ruzyň, majitel cukrovaru Hugo Strasser. Smi
říce, nájemce opět Benies, Zvoleňoves, nájetace
Benies. Na Moravě to vypadá ještě hůře.
Mohli bychom se rozepsati o tom robotářství
řepařů naproti cukrovarům, ale jsou to věci
příliš známé.

Počítejme při krmení dobytka.

Otázka o krmení dobytka zasluhuje vše
stranného uvážení, neboť při chovu dobytka
jest důležitý nejen výběr plemena a nejlepších
odstávčat k chovu a žíru, nýbrž musí se uvá
žiti také veledůležitá zásada hospodářská:
s. malým nákladem docíliti co největšího
užitku. V Německu a Dánsku — místy též na
našich velkostatcích — věnují této otázce ve
likou pozornost,

V okresích dánských Alling a Yejen za
řídilo tamější družstvo pokusy s užitkovou
zdatnosti dojnic. Vybráno 408 dobytčat, 0
nichž po celý rok vedeny přesné záznamy;
vybraná dobytčata byla přes 4 leta stará a
stejného plemene na porovnání. U všech za
pisováno a zkoumáno: kolik dají mléka za rok,
jak mléko toto jest mastné, to jest kolik po
měrně se z něho vyrobilo másla, a co stálo
krmivo příslušného dobytčete za celý rok.

A tu shledáno u jedné skupiny krav (54)

navzájem porovnaných, že dvě nejšpatnější
dojnice daly ročně
jedna: 5861 liber mléka a tím 205 liber másla,
druhá: 31il „ n » M0, .

Dvě nejlepší dojnice daly:
jedna: 5268 liber mléka a tím 234 liber másla,
druhá: 7862 „ n „ 30 „ .

Dle tohoto pozorování tedy poslední doj
nice se 7862 librami toléka a 310 libr. másla
musila by býti uznána za nejlepší. Dalať nej
více mléka a nejvíc másla — víc než dvakrát
tolik co druhá z nejšpatnějších. Leč na těchto
číslech nemožno přastati. Při zkoušce uváže
no ještě to, co která dojnice do roka sama
spotřebuje. Cena krmiva rozpočítána dle liber
másla. A tu ge objevilo, že z oněch nejšpat
vnějších prvuí dala libru másla hospodáři za
náklad 78 kr., druhá za uáklad 76 kr. Z oněch
dvou nejlepších první spotřebovala na libru
másla za 42 kr., druhá za 39 krejcarů krmiva.

Průměrná cena másla v družstvech dán
ských tehdy byla 63 kr. za libru. Z toho pa
trno, že ony dvě nejšpatnější dojnice nepři
nesly užitku vůbec žádného, a ta z nich, která
dala více mlékaa víc másla, ještě míň nežona,
která dala mléka i másla méně. Ony dvě nej
lepší přinesly užitek, neboť méně spotřebovaly
než poskytly.

Při jiné skupině dojnic (180 z okresu
Vejen) zjištěno, že dvě nejšpatnější daly : první
2503 liber mléka, 162 liber másla a druhá
3973 liber mléka, 133 liber másla a dvě nej
lepší z dojnic daly: první 15.482 liber mléka
a 543 liber másla, druhá 9915 liber inléka a
370 liber másla.

Když se spočítal náklad aa krmení, tedy
přišla libra másla a první z nejšpatnějších na
84 kr., u druhé na 81 kr., tato tedy, ač dala
méně ruléka i másla, přece byla lepší než ona,
protože méně za to Sspotřebovala. Z oněch
dvou nejlepších spotřebovala prvá 37, kr.,
druhá 38 kr. ua libru másla. Tedy dle užitku
nebyly obě dojnice daleko od sebe, byly skoro
stejně dobré. a přece dle množství mléka a
másla jak by člověk je byl daleko od sebe
kladl.

V jednom © chlévě | pokusem — zji
štěno toto: nejhorší dojnice dala 7335 liber
mléka a 242 liber másla, nejlepší 71539 liber
mléka ale 291 liber másla. Tato mléka sic
dala méně, ale za to lepšího. Leč i náklad u
ni byl menší: ona nejhorší stála do roka 152
zl, ta nejlepší však jen 122 zl. Tedy libra
másla u nejhorší dojnice přišla na 63 kr., u
nejlepší na 42 krejcarů.

Takovéto pokusy s užitečností dobytka
svého provádějí si tedy dánští hospodáři sami
mezi sebou. Nestojí to nic jiného než trochu
„počítání“ Pokusy ty vedou se pod dozorem
zvláštních „spolků kontrolních.“ Pokusy oněch
dvou dánských okresů nejsou ale jediné, ko
nají se i jinde taková,

Také v Americe takové pvkasy s užitko
vým dobytkem konali. Výsledek vždy všude
hospodáře překvapil!

Naše hospodyně měly by se učiti trochu
více počítat. [Dnes utní každá služka číst a
psát, a ueumí li, tedy by mohla od každé
krávy při ranním, poledním a večerním do
jení nadojené miéko odměřit neb odvážit ho
spodyně, hospodář ueb jejich odrostlejší dítky.
Do chléva by se dala černá tabulka s kusem
křídy a ua ta by se každodenně. napsalo,
imnoho-li každá z dojnic dala mléka. Co se
týče krmiva, stačilo by snad toto občas odvážit,
aby se vědělo,kolik která kráva sežerea kolik
dá mléka, jaká je tedy její výnosnost. Kdyby
takovéto pokusy dělaly se každých l4 dní jen
po 9 měsíců, mohla by se dosti přesně vypo
číst přibližná výnosnost té které krávy. Nej
lepší by se prochov podržely, málo neb špatně
výnosné by se prodaly ueb vykrmily na pro
dej. Počítáme-li, že dobrá dojnice a plemenice
se chová ve statku 12 až 20 let, a uvážíme-li,
že mnohá kráva sežere krmiva denně za 5,10,
20, ba i více krejcarů než-li druhá, tedy by
se mulorolníkovi toto počítání jistě stejně
dobře vyplatilo, jako v Dánsku neb u našich
velkostatkářů. V našich hospodářstvích chovají
se často pravé mrchy, které se nehodí ani na
dojení aui na žír. Nač má hospodář takové
krávy chovati se škodou? Při trochu více po
čítání dopočetl by se snadno škody neb ztráty
a obohatil by brzy své zkušenosti ohledně
krmení dobytka.

Z Podvysocka. Tak konečně tedy za
čalo — to Šlusování! A jak se ti pánové z to
várny kutnohorské vyznamenali! Nabízejí zaI
metr. cent řepy 74 kr. r. č, ovšem sdodáním
do cukrovaru, se sházením na rampu, po pří
padě s vyházením na hromadu 6 metrů vy
sokou, k čemuž prý páni milostivě zdarma
zapůjčí lešení. No, až se tohle doví p. Hodek,
ten bude řádit, že zase na Kotnohorsku začali



s tak vysokou cenou,to bude lamento, že proň
ani 5 sloupců v „Politik“ nestačí| Záslahn o
tuto „vysokou“ cena mají zase jenom rolníci,
mstr zde- se' mm to jinak dvštápne, než-li na
Rakovnicku a Liběchovicků a vůbec tam v 8e
verních Čechách. U nás se sice také sezvo
schůze řepařů, aby podepsali známou resoluci,
v které se žádá, aby cukrovarům pojištěna
byla vývozní premie a aby byly zachovány
kurtely, dle kterých sedlák čís. 7. přiděluje
se do Ovčár, sedlák čís. 77. do Hory do cu
krovara atd., — a podepíše se také, ale mezi
debatou padnou slova a důvody, kterými se
okna mnobého cukrovaru otřásají Nám i cu
krovarům pomoci může jedině úplné zrušení
potravní daně z cukru. Tím by přestal býti
cukr labůdkou a stal se vydatnoa částí po
travy, pak by se i spotřeba jeho více než
zdvojnásobila. V tom případě doma se bo
spotřebaje %, výroby a pro ostatek jistě si
naši továrníci najdou odbyt. Chceme li však
zrušení potravní daně z cukru dosíci, je
k tomu třeba, aby nejen rolníci 8cukrovaruíky,
nýbrž veškeří činitelé z celé země, Češi i
Němci se spojili a blasu svého v témž smysla
povzuesli. Ja třeba, aby všecky hospodářeké
spolky, čelnější města a korporace přímo
k ministrům vyslali deputace a žádali 0 zru
Šení, neb nn naše poslance nelze se spolehnonti,
zvláště na mladočeské ne! Naší pp. poslanci
dorozuměli se jen jednou o společném čina
s německými poslunci, to se ale nejednalo o
sedláka, nýbrž o učitelstvo. Doufejme, že snad
přece na chvilku odloží páni hádko, má-li
se sedlákovi po česku neb po německo sfen
dovati poslední kráva, — o čemž pp. poslanci
odříkávají deklamace již po tolik let, zapo
minajíce na prospěch svých voličů|
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divota od Bob. Brodského. Nákladem R. Prombergra
v Olomouci. Seš. 4., 5., 6. a 7 po 40 h.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Roč. L., čís. 6. Roční předplatné 2 K zasílá
se: Administraci Seraf, Květů v Olomouci,

Poklad Věřicích. Lidový list k uc'ění Nejav.
Svátosti oltářní Řídí V. Roadnický. Roč. IV. čís. 1.
Předplatné na rok 1 K 20 h přijímá knihtiskárna V.
Kotrby v Praze.

„Matice Česká “ sbor Masen království česk.
pro řeč a literatoro Českou, dává svým členům na
letošní podíl opět knihy v ceně 10 zl. Loni byl dán
ne výběr XII. díl „Dějepisu města Prahy“ kromě dilů
předchozích, Wintrův kaltorní obraz „Skoly partiku
lární v XV, a XVI. století“ (Cena 5 zl.), a IL. část
velikého, bohatě illastrovaného díla dra J. L. Píče
„Starotitnosti země české,“ kromě „Čanopiau Musea“
a „Vesmíra.“ — Právě počíná se vydávati na letošní
podíl III. část „Starožitností země české“ (dílo II.
svaz. [) líčící „Čechy na úsvitě dějin“ Cena 7 zl.

— V době nedaleké zakoupí „Matice Č.“ také část
nákladu „Dějin národů východních,“ díl II dra. J.
V. Práška — Nově přistapojící zakladatelé platí
jednou pro vědy 105 K v péti ročních vkladech po
21 K a doslávají doživotně knihy v ceně 10 zl. kaž
dého roku. Seznam spisů a stanovy pošle každéma
na požádání zdarma „Matice Česká“v Praze, Maaenm
království českého.

Zbožné vzdechy katol. křesťana ve svato
postné době nejav. Svátostí a u Božího Hrobu. Upra
vil Vlastimil Hálek, farář v Liboci n Praby. Objednatí
lze u téhož. Cena 8 haléřů, 50 kusů 3 K.

Založeno r. 1860.
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a atříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
mnovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou Be již svěcené se stvrzením Jeho, biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může se vykárati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ae tedy k za
"oupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na uv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
'ácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

vet“ bd kvdNě"ě

V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se'na požádání franko zašlou. á

přvrýjd660

měužněněujní

pšaě180.0"06ug$ngvádrěnýní

Veledůst. duchovenstva, sl. řeholím, „stavům
a PT. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovární eemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k myti, žinky, toiletni mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodíci se k vánočním
dárkůma j.

Výborné creamy ku holení MNatom a
gchaving colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za

břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Pří větší objednávce poskytuji 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 voňsvek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Etlščina tř. 1 n.

»m——————————
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(sv. Janské náměstí č. 77.)

doporočaje ctěnému obecenstvu hojně zásobaný
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné atolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárakou 1—3roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno. '
Správky se přijímají a levně zbotovují, též

veškeré eprávky hodinek se vyřizují.
JEP“Vše za levné ceny. "FB

Staré skvosty se kupuji a vyměňuji.

Jnšijový týden
letošního roku vykasuje tu řídkou zvláštnost, že svátek
Zvěstování Panny Marie, připadající na úlerý ovatého
téhodne, církevní slavností svou přeloženjest až na

dobu po Velikonoci, dne 7. dubna, bohoslužba pak v SenÝ
pořjového téhodne koná se dle času (de feria 3. Mai.ebd ) a tudíkis pašijemi. Jelikož pak úterek ten slaví se

ve veřejnosti jako svátek m ěcení, budeme míti přizpívané mši sv. tu zvláštnost, že na kůruzpívati se badou

pašije podla sv. Narka,
Protože české snění těchto pašíjí v obyčejných

erikopářích po ruce se nenachází, vydala nížepsaná
uihtiskérna zvláštní otisk pašijí sv. Marka orčený pro

zpěváky umučení Páně na kůrn, a lze je dostati v prak
tické úpravě (zvlášť ku zmíněnému účeli)

10 kusů registrové 8? str. 8 za 80 haléřů
(s portem 90 haléřů).

Věasné objednání je žádoucno, aof náklad tiskne sa

je obmezený dle objednávek právě jen pro potřebuetošního roku. V poslední chvíli nebude možno již pak
tiskopisem posloužiti.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Král.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

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

sluze mého křesťanského závodu.
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Předplatné na čtvrt rohu 2 k so hk

Číslo 12. | > mapůl roku 54 —h

Jidáš.
Ubohý Jidášt Co v mé dětské mysli zku

sil obzvláště v poslední týden před velikonoci|
Jidáše jsme nejprv „honili“. Dle starobylého
obřadu a obyčeje církve činí se po Žžalostivých
„hodinkách“ v svatém třídenní rachot a tře
skot jakýsi — fragor et strepitus — na zna
mení zmatku a nepokoje samé přírody i mno
hých daší při smrti Páně. V městě, kde jsem
hlavně „kladl základy ku svému vzdělání“,
bylo obyčejem, že ten rachot dělali dřevěnými
nástroji — klapačkami neb řehtačkami — ho
ši, jejichž rodiče jim tento velkopáteční zvo
nek opatřili. Nesměli jsme však spustiti v ko
stele, kdež jsme, inosím ge pochlabiti, velice
trpělivě půldruhé hodiny čekali, až pan děkan
dá znamení. Na to v pořádku vyšedše z ko
stelu, udělali jsme ten „rachot a třeskot“ a to
tak, že jeme měli obejít chrám. Ale kluk u jít
pomalu, když před tím tak dlouho seděl! Dali
jsme ee skoro i do běhu. A ať nám to nikdo
za zlé nemá. V naší mysli i die náhledu mno
hých dospělých bylo to hunění Jidáše a proto
ta horlivost, proto ton chvat. Jedenkráte byl
však pro toto honění Jidáše po velikonocích i
výslech ve škole. Mnozí — myslím, že z ne
zřízená lásky k Pánu Ježíši — běželi ten ra
chot i třeskot udělati taky židům v městě. Ba
byla na to i písnička, jak „kopali jámu Ježíši
Pánu“. Podle pravidel soudcovských neměl za
to žádný trest následovati, poněvadž uražení
si sami dosti učinili. Objevila se raka v okně a
v oi hrnec, jehož obsah se na hlavy rachotí
elch chrlil.

Dávno a dávno tomu již jest, co jsme
takto Jidáše honili. Od těch dob změnilo se
mnoho. Nyní je to naopak. Teď je v Rakou
sku jistý Jidáš, který dělal rachot a třeskot
nejprv avnitě a pak venku. Uvnitř v říšské
radě se jim sice opřeli, a pamatuju Se jak i
tam se objevila ruka a v ní sklenice, z níž 8
lila voda na hlavy rachotících — Jidášů. Ale
oni rachotili taky venku pod samým hradem
císařským. Mít tu moc, byl bych ua ně nej

rv vychrlil trochu vody z obyčejné stříkačky.
ožná, če již to by bylo pomohlo. A pak?

Inu pak! -Do Čechů stříkali jinými stříkačku
mi, mohli to zkusit taky ve Vídni. Ale nestalo
se tak. Honiti německého Jidáše páni nemusí.
Svět pokročil. Jidáš honí je a nenstane prý,
až je dožene do Berlína. — Avšak prohánějí
se tu ještě jiní Jidášové. Jsou to roztomilí
pastoři z ciziny. Dělají, jakoby jim šlo 0 to,
abychom my uúbozí ve tmách vězící modláři
teprv od nich se měli naučiti znáti Pána Je
žíše. Zatím však oni právě to jsou, kteří do
ma „vykopali jámu Ježíší Pánu". Doma to
svým fanatismem proti vážnosti učitelského
úřadu církve přivedli tak daleko, že jen část
lidí dává děti křtít, doma dopracovali to až
k návratu pohanství do dříve křesťansko-kato
lických zemí, doma zničili víru v Ježíše Kri
sta a nám 8e som derou. Pan Kórber 8 panem
Hartlem jakoby níc. O to se má starat katoli
cká církev sama. Ta nezahyne, třebas i něco
plev z ní vyletělo, a to i kdyby nu nás jako
v „katolickém“ Bavorsku byli ministři vycho
vauci pastorů; ale jedná se o dům habsburský.
V jeho zájmu to je, aby přišli cu nejdříve ně
jací jiní ministři, kteří by tyhle Jidáše rychle
ze země vyhnali.

V některých kostelích našich se ten ra
chot dělá velice slabě, jen se trochu klepne
na lavice. Co pak to je na Jidáše, byl bych si
pomyslil za svého dětství. Minulý týden mlavil
velicedrze odporný Jidáš dr. Eisenkolb v říšské
radě, že německý lid vRakousku touží po účasten
ství ve světovládě Němců pod vedením
slavného rodu Hohbeazollerů. A co se
stalo? Jediný katolický poslanec velice tiše
proti němu promlavil. Ostatnívše mlčelo. Co
to je na takového Jidáša!? Aletak to je v Ra
kousku! Z Čechů a katolíků dělat Jidáše na
jistých- vysokých místech, to páni umí, ale
rachot a třeskot na Eisenkolba — to je jim,

jak se zdá, již jen „pro děti“, totiž pro ty,
kteří si udrželi v srdci trochu té dětínné
logality.

Tolik o tom bonění Jidáše. Na zelený
čtvrtek jsme se s ním sešli jiným ne méně
zajímavým způsobem. Toho dne přihlíželo se
ku včelám, čili vzalo se jim trochu medu.
Pekaři pekli zvláště pletené pečivo, které se
medem pomazalo. A takové housce s medem
říkalo se „Jidáš“ nebo Jidášek. Takového Ji
dáše jsem měl rád, a oemobl jsem se dočkati,
až matka a otec od stola Páně přijdou a nám
stále při dobré chati jsoucím dětem Jidáška
k snídaní se dostane.

Jak ale ta pletená houska z mouky pše
ničné a ten med ku jménu Jidáše přišel, to
mně tenkráte zůstalo tajemstvím. Dnes tomu
rozumím. Dnes vidím, jak Jeckterý „kutolický“
stát církví a lidu křesťanskému peče —ji
dášky. Náš stát zmocnil se církevního jmění
v míře povážlivé. Zlepšení platů duchovenstva
jest přežádoucívěc, má-li vůbec někdo po
dlouhých a drahých studiích na
kněžství jiti a nemá-li tudiž nábo
ženství vyhynouti. A úloby té — že si
vůbec tu věc osvojil, ojímá ge stát. Avšak
církov tím čím dále tím více padá do područí
státu Ministr stává se v povážlivé míře pánem
církve. Dokud nesahá na učení a vnitřní ří
zení církve, necítí ge nenáležitost této věci
tolik. Ale jak to bude v bndonenosti? Nebude
ministr brániti statečnému vystupování ducho
venstva na ochranu náboženství a lidu? Dnes
může biskap a kněz dáti se na stranu utlače
ného lidu a mínistr nemůže mu tak lehko
chléb vzíti. Ale což až bude jinak? Což až —
jako to jest ve Francii — zastaví se plat
knězi, který půjde s lidem proti násilnostem
ministrovým| Mnozí zaslepení ovšem závidí
ten kus chleba knězi a mnou si ruce, je-li
kněžstvospoutáno. Ale nevidí,žo seslabení
kněžstva je i seslabením. lidu
v každém ohledu. A proto se obávám,že
to sestátnění platů dochovenských je kousek
„pšeničného chleba s medem,“ že je to
— jidášek, Ovšem musíme o to usilovati, aby
kněžstvo za tohoto jidáška neopastilo lid
nikdy, ale kněžstvo samo nepomůže, bude li
mezí lidem samým mnoho Jidášů buď zjevných,
anebo také jako med sladkých, ale tajně
zrádných.

Konečně přicházím ka třetí věcí a to je
„pálení Jidáše“. Tím mylné nazývá lid obřad
s velkonočním novým ohněm na bílou sobotu.
Pálí se ovšem voohbni starý zbylý posvátný
olej, ale ostatně oheň ten není pálením a ni
čením, nýbrž roznícením. Z kamene má býti
rozkřesán, z Krista — základního a úhelného
kamene — má jako z mrtvých vstáním-ke
všemu dobrému rozafceno býti lidstvo. Je-li
pak tímto obněm velkonoční obeň náš, ta
ovšempálí pak také Jidáše, to jest tu vypaluje
z duší všecko faleš a zradu, vše co je nízké
a ohavné v nás. :

A v tom smyslu jest přáti celému světu,
a obzvláště našemu drabému národu nějaké
veliké pálení Jidáše. Pravé křesťanství kéž by
spálilo všecko jidášství v srdcích našich! Čím
méně totiž jidášetví v národě, tím větší, tím
silnější jest. Ale čím méně pravého křesťanství,
tim více jidášství, tím vícenízkých, prodej
ných povah. Kóž by zanícen byl oheň obno
venóbo křesťanství obzvláště v říši naší! Přál
bych si to nejen k vůli náboženství, alei
k vůli národu našemu. Minulý týden vydali
poslanci naši „poslední list“ — ultimatam —
vládě, že ji už nevěří. My zde u nás takový
ultimát vládě nepotřebujeme dávati, protože
jsme Jí a jistým kruhům nevěřili— nikdy.
Políbení Jidášových dostalo se nám síce dosti,
a to obyčejně, když je s vládou zle. A jidášků
8 medem —ale jako konce důtek dohromady
spletených — napekli nám dosti. Ale „sladké“
rády jedí obyčejně jen děti a ženy, a pak jsou
ty ojidášky“ strava — postní. Je však již
svrchovaný čas, aby po tom dlouhém postu

dnserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pátek v poledne. Ročník VIII.

našeho národa aspoň ta nějaká bílá sobota
přišla, která by ty rozličné Jidáše novým
ohněm práva a upřímné spravedlnosti spálila.

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 19. března.

(Voličstvo měst Pardubic, Přelouče u Holicprotá
vedení mladočeskému. Soukromé | delektivní
ústavy v Praze. — Hromadění placených a 8a

mosprávných hodností na j dny a tyže osoby).

Čím jsme předešlý svůj dopis končili,
tím dnešní začínáme. Poukázali jsme totiž
k důležitosti a významu důvodů, pro které
professor českých škol technických v Praze
p. Hráský svůj poslanecký mandát do sněmu
království Českého za městskou skupinu Par
dubickou složil a mužný tanto skutek ve
dnešní popletené době dle záslahy jsme oce
nili. Ve pražských politických kruzích, jejichž
stoupenci dočasnou přísahu na mladočeský
korán nesložili, uvítáno bylo upřímně odů
vodněné vzdání se mandáta ze strany p. pro
fessora Hráského jako jeduání příkladné u
vzorné. Proto 3 největším potěšením se zde
dále slyší, že páni voličové v Pardubicích,
Přelouči a v Holicích sdělení svého poslance
velice dobře purozuměli a správně je pocho
pili. Mladočeští vůdcové, jejichž bezhlavé ve
dení národa již jenom o tichou Svustrast
prosí, těšili se, že se ihned vyskytnou ochotní
dědicové p. prof Hráským složeného mandátu,
kteří svým lomozným ucházením 8e 0 opuště
né poslanectví odvrátí pozornost Širší veřej
nosti od sledování příčin, proč p. prof. Hráský
mandát složil. Tomu však ke všeobecnému
překvapení | předešlo| voličstvo| pardubické
městské sněmovní skupiny, když po vyslech
nutí důvodů, proč byl mandát složen, roz
hodlo se odstoupivšího svého poslance voliti
znovu. Rozhodnutí toto má v našam poli
tickém životě význam obrovského dosahu.
Pan professor Hráský, vzdávaje se svého
mandátu, odsoudil mělký spůsob, jakým se
dnes naše veřejné záležitosti spravují. Tím
bylo v uejprvnější řadě uejcitelněji dotčeno
mladočeské vedení. A tu najednou veškeré
voličstvo p. prof. Hráského staví se jednomy
slně po bok svému poslanci a uznávajíc jeho
výtky, jež byl proti mladočeským vůdcům
pronesl, bude ho voliti znovu, čítaž výtky ty
8 ním podpisuje a ve své skupině vůbec ani
nepřipoušti, aby se o jejich důvodnosti nebo
bezpodstatnosti mohlo veřejně rokovati.

To jest jednou vážný a důstojný poli
tický čin a nás! Poslanec, jsa uražen, babsky
nestrčil urážku do kapsy, aby se za ni mstil
postranním pomlouváním a pletichařením proti
nešikovnému vedení mladočeské strany, jako
mnozí jeho kollegové poslanci činí, nýbrž ve
řejaě věcně vyložil, o co běží a voličstvo
zůstávajíc při věci, která mu byla předložena,
bez obvyklých osobních zbytečných štvanic
novou volbou svého poslance vysloví mu svou
jednomyslnou důvěru, což bude zároveň nej
vážnějším napomenutím těch, kdo svým jed
náním zavinili, že p. prof. Hráský byl donu
cen, aby poslanecký mandát složil. Voličstvu
měst Pardubic, Přelouče a Holic náleží v této
záležitosti plné uznání za jeho vážné a správné
pochopení situace, již ostentativní složení man
dáta ze strany p. prof.Hráského znamená, Tak
spontaaního a výmluvného projevu nedůvěry 86
mladočeskému vedení politických záležitostí
českých doposud nedostalo. Proto sluší je
zaznamenati a Širší kruhy veřejnosti na ně
upozorniti.

Během posledních let vyskytovaly 8e
v české veřejnosti časté zprávy o tom, že 86
v Praze nacházejí lidé, kteří se za dobré
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zaplacení propůjčují k tomu, že jako 800
kromní špiclové obstarávají zprávy o majet
kových poměrech a vůbec o životě osob, jež

jsou jim kýmkoliv jmenovány. Následkem taovýchto zpráv bylo již celé množství obchod

níků citelně poškozeno a spousta rodinnýchtragedií vyvolána, tak že na takovéto sou
kromé a vší zodpovědnosti za podané zprávy
předem se zříkající špicly předneseny byly
těžké žaloby jiš i v plném sněmu království
Českého.

Očekávalo se, že pu tomto upozornění
budou lidé tohoto, pro ostatní společnost ne
bezpečného druhu ve svých zištných rejdech
omezeni a za případné další jejich provozo
vání trestáni. To přece obrožnje osobní i ma
jetkovon bezpečnost, když si každý může po
jednati někoho na kohokolivěk, aby o něm
podal zprávy, za něž zodpovědnosti nebéře
a jež podává tajné. Avšak na místě, aby spů
sob takovéto živnosti byl co možná vypleněn,
an obchodník o každém, o němž sa chce infor
movati, dostane zprávy v kruzích obchodních
a soukromý život zrovna jako listovní tajemství
musí požívati státní ochrany, on byl v Praze
dokonce v posledně minulém roce postaven
na zvláštní živnostenské nohy.

Objevily se zde dokonce nevíme kým
a s jakým odůvodněním prý koncesované de
tektivní kanceláře, jež v Praze již svou pů“
sobnost zdají se projevovati a rozvinovati.
Není pochybnosti, že se zde i po Čechách
vyskytují zástupy zvědavců, kteří ze vrozené
jim slabosti hoří dychtivostí zvěděti rozma
nité okolnosti a podrobnosti ze života avých
bližních a proto nešetří koranot, aby se na ně
něco dověděli bez obledn, je-li to pravda
nebo výmysl a klep. Proto takovéto detek
tivní kancelářo mají hojnost klientů, které do
nich vláká vrozená jejich zvědavost. Avšak
nyní začínají se Prahou roznášeti stížnosti,
jež již i do Širší veřejnosti pronikájí, že ten
pán dostal anonymní upozornění, aby si dal
na toho a onoho přítele pozor a aby ho
dal pozorovati, jest-li ho nějak nepoškozuje.
Ta a ona panička byla překvapena důvěrným
přátelským sdělením nepodepsaného svého

příznivce, aby etřehla pana manžela. Strašlivára 8 lidmi v Praze začíná a proto předem
upozorňujeme, že zahnízděné a ještě stále více
usazující se zde řemeslné rozrašování myslí
jednotlivců a klidu rodin počíná se tady roz
tahovati spůsobem nejpovážlivějším a pražský
tisk na místě, aby se tomu opřel, přináší do
konce inserty s upozorněním, že si každý o
drohém můžetama tum o komkolivěkvšechny
správy opatřiti.

Při tomto nabízení nemůže chladným
zůstati ani člověk života nad padlý snih čist
šiho, neboť oproti pomluvě a zlehčení při ře
meslném a živnostenském jejich provozování
není dnes v Praze se svým klidem bezpečen
nikdo. A jest-li tomu nebude co nejdříve uči
něna důrazná a dokonalá přítrž, pak není vy
lončeno, že brzy soudní síň začne se naplňo
vati případy, jejichž původ bude možno sle
dovuti do živnostensky vedených detektivních
kanceláří. Zodpovědnost pak za zločiny a ne.
štěstí, která mohou podáváním různých, ze

FEUILLETON.
Vzpomínky na „Klášter.“

Píše J. S—a.
I

(Pokračování.)

Sotva by kdo řekl, co se vešlo do té malé
figurky Faustovy všelikých nepravostí. Ale ne
divme se; kdo se zapíše tomu černému, ten už
najde dosti sily ke každému zločinu. A nebyl ten
Faust s počatku ani tuk zlý; ale když ho Mefi
stofeles sám osobně k dvojspolku zval a bory
doly sliboval, přeblušil učenec vnitřní varovný
hlas svého nitra sobeckou myšlénkou: »Blázen
kdo dává a ještě větší kdo nebere«. Inu, když
chybí učený, brkne obyčejně notně, A tak zlý
duch zvítězil nad marnivým světákem zcela; všuk
také potměšily Faust nekapituloval před duchem
temnosti jen tak za maličkost. Před podpisem
smlouvy si Činil výminky, ohrady a výhrady, až
černému pokušiteli ježaté vlasy nad rohy vstávaly,
Nejejnou se Mefistofeles vyjádřil, že ho přátelství
Faustovo stojí hrozné peníze, Jak si Faust vzpo
mněl, bned musil vyrukovati cely roj kosmatého
komonstva k pečlivé obsluze, Kolikrát si Mefi
stofeles z hloubi srdce povzdechl, že vlastně moc
probloupil.

Teď ovšem. není potřebí, aby zlý duch
mnoho přemýšlel, jakým způsobem kterou duši
lapiti do svých tenat; nyní se k němu přidávají
lidé skoro zadarmo, zaprodávajíce se mu i za ne
patrný pakatýlek, Nyní nemusí vysílati temná
říše houfy nejbystřejších agentů, kteří by s velkou
námahou sotva několik duší pro své šmejdy zí
skali; naopak černá chasa může pohodlně doma
seděti a sotva stačí ochotné visity přijímati a za

strany svých původců nezaručených zpráv
vzniknouti, padne především ua ty, kdo
soukromé detektivní kanceláře jako docela
svobodné obchody v Praze trpí.

Uvádíme, že veřejností již začínají proska
kovati zprávy, že rodinné poměry zámožných
rodin pražských jsou najednou různými ano
nymními sděleními rozrašovány a že již i

důtklivé žaloby na to byly přednešeny. Mskytl> sejiž zde případy, že manželka dostala
najednou falešné zprávy o manželi 8 vyzvá
ním, aby ho dala hlídati a manžel byl zase
upororaěn, že jest střežen, což svědčí, jak si
živnostensky provozované klepařství do roky
hraje. A veřejnost jest proti řádění bezmoc
nou. Ostatně kdo pak by se tím chlubil, když
se stane jeho obětí buď jako obchodník nebo
v rodinných poměrech? Proto 8 největší roz
hodností jest se třeba postaviti proti dalšímu
trpění takovýchto, na aranžování lidských
neštěstí spočívajícíchživností. Povážíli se, co
utrpení a nedorozumění spůsobila již udání
úředních detektivů, kteří za svá sdělení jsou
povinni ručiti, snadno lze učiniti úsudek
o tom, jaké zmatky a hrůzy mohou spůsobiti
detektivní kanceláře soukromé, které za svá
sdělení neručí a zodpovědnost neberou.

Proto se má všeobecně za to, že o živno
stenském zavedení takovýchto soukromých de
tektivních obchodů s klidem aexistencemi
obyvatelstva pražského pan místodržitel krá
lovství Českého neví, neboť nedá se mysliti,
že by jejich zavádění trpěl. Rovněž se má za
to, ža o nich neví ani magistrát ani zastnpi
telstvo král. hl. města Prahy, neboť v opáčném
případě by se proti jejich trpění v Praze za
jisté že nejrozhodněji obradily z důvodů a

říčin, jež nikomu není třeba šíře vykládati.
Města Praze zavedení živnostenských detektiv
vích kanceláří k ozdobě ani ku prospěchu
sloužiti nebude. Více dnes o této záležitosti
psáti netřeba.

** .

Minulý týden vyklouzlo některému z pánů
redaktorů „Národních Listů“ z péra několik
řádků, jež obecně překvapily, ale také nanejvýš
uspokojily. Není sice známo, zdaž pisatel jejich
nemusil potom za trest v koutku klečet, ale
již jsou venku a dobře, že jsou venku.

„Národní Listy“ kárajíce skutečně až
obdivuhodnou nedbalost a lehkovážnost ně
kterých pánů poslanců při vykonávání posla
neckých povinností, dotkly se zároveň jedné
z nejošklivějších stránek nynějších poslaneckých
krabů a sice pachtění se po placených hodno
stech. „Národní Listy“ tento shon mladočeských
vlastenců po „semenci“ rozhodně odsoudily a
při tom uvedly, že kn př. jeden z vlasteněl
cích mladočeských výtečníků zastává nemóně
než li sedm placených hodností. „Národní
Listy“ mělyuvésti zrovna také jménatakovýchto
přičinlivých vlastenců přes to, že je každý i
baz toho uhodne.

Za óry mladočeské rozmohl se vČecbách
zlořád a po našem mínění vlastně nepřípost
nost, která by 8e dle ducha a smyslu zákona
ani trpěti neměla. Zlořádem tím stává se u
nás samospráva lidai inteligenci nanejvýš——————————=
pisovati. Ale za času Faustova bylo ještě v oněch
končinách dosti puslo a nehlučno; a proto Meli
stofeles nemohl šetřiti žádným nákladem.

Nejdřív zkoumal lišicky Faustovo vzdělání
a náklonnosti bez osobního představení. Skryt
jsa Faustovu zraku, zahovořil vážně do pravého
ucha učencova: »Fouste, Fouste, jdi študýrovat
do teolokýje«. Faust se otřásl, nevěda, odkud
toto podsvné napomenutí přichází; jeho učená
duše byla skoro až uražena. Zamručel st polo
blasně: «Jak bych já měl jiti študýrovat do teo
lokýje, když jsem já tu teolokýji právě absolvíroval?«
A podobným způsobem z něho Mefistofeles vysou
kal ještě mnohou jinou velepotřebnou informaci.
Poznal, že je Faust takto chlap ješitná, cližádo
stivá a dosti světácká, A poněvadž již mnohem
déle byl na světě než neštastný učenec, věděl, že
od pradávna právě ctižádostiví theologové byli
nejvydatnějšími pomocníky dábelských rejdů. A
proto svou oběť tím houževnatěji v chlupatých
spárech držel.

Na konec se Faustovi představil v originále
a k podepsání smlouvy ho přinutil, Ale v radost
ném rozechvění nad ochotou Faustovouse svůdce
v řeči nějak popletl, když k podpisu dojíti mělo.
Promluvil totiž sladce: +Fouste, Fouste, tu máš
to píró a inkoust; nynčko se mi vlastní krví na
ten pergamen podepíšeš; na cucní 8i.« A podával
nešikovně k scucnutie Faustovi — ruku vlastní.
Prostější obecenstvo při tomto počátku zkázy
bylo až k slzám pohnuto, ale pozornosti jiných
neušly dva nesmysly, jichž se zlý svůdce ve třech
větách dopustil, Ale ať už byl nešikou Melistofe
les nebo loutkový principál, zatušoval chybu
Fausta podepssl se — krví vlastní,

A teď začel avětácký rej, div si zlý duch
při obsluze rozmařilého Fausta křídla neutloukl
a nohy neuběbal, Jednou siku př.Faustz dlouhé
chvile vzpomněl: oMefistóf, shlídl-li's ten krucifix,

odpornou a na místě, aby v zemích našich
zkvétala, ons zde klesá a stává se všem kru
hům postrachem. Míníme tím především
faktum, že některé jednotlivé osoby hromadí
na sebe samosprávné hodnosti tak, že jsou si
až i dvakráte jako rozhodující instance pod
řízeni a dvakráte nadřízení. Příkladem toho
kráčí v čelo pan poslanec dr. Harold, který
jest v ohledu samosprávy současně členem
obecního výbora města Král. Viaohradů,
okresním stardstou okresu vinohradského a
přísedicím zemského výbora království Če
ského. Ta se stává, že si je jako člen obec
ního výboru města Vinohrad ve d vou vyšších
samosprávných instancích nadřízen a jako
jsa přísedícím zemského výboru jest si ve
dvou instancích podřízen. To nepokládá
sice nikdo za správné, všeobecně se na to po
straně reptá, ale není nikoho, kdo by na to
rovně ukázal, že takovéto hromadění fankcí
samosprávných na jednu a tutéž osobu Činí
samosprávu bezpředmětnou, nahražujíc ji vůlí
jednotlicců. Proti čema p. dr. Herold v obec
ním zastupitelstvu hlasuje, proti tomu předce
nezbytně musí i ve druhé stolici v okresním
výboru při odvolání se hlasovati také a ve
třetí nejvyšší instanci v zemském výboru
rovněž. Proto za takových okolností zákonem
zamýšlenáúčelnostinstančníhorozčlenění
samosprávy vlastně mizí a stává se ilusorní,
zejména když jest to dnes obyčejuým a vše.
obecně zakořeněným zlozvykem, že celé obeoní
výbory zahulzdují se v zastupitelstvech a vý
borech okresních.

Proto nacházíme za zcelé správné a zá
slučné, když „Národní Listy“ do tohoto spů
sobu hromadění nejenom placených, ale i ne
placených hodností na bedra jedněch u těchže
osob ťukly. Vždyť někteří lidé u nás učinili
si ze zastupování národa hotovou živnost, po
kládajíce poslanecký mandát jako za dojnon
krávu, jež pro ně lid živí. Kde jsou ty časy,
kdy Mladočech dr. Karel Sladkovský, zvolen
jsa do zemského výboru, vzdal se platu za to
ma příslušejícího ve prospěch stavby „Národ
ního Divadla l“ Dnes na místě vlasteneckého,
uezištného veřejného závodění ve službách
lidu vidíme pračky a rvačky o placené, ze ea
mosprávy a ze zastupování lidu vyplývající
bodnosti, jež jistá koterie lidí, která se ku
všeobecnému podivu z nejrůznějších elementů
dohromady sběhla, má jako v pachtu.

Zde by se dala napsati kapitola a satyra,
až by se mnohým pánům před očima tmělo.
Avšak když do mladočeského soběbrabství
některých osob pokládaly za potřebnérýpnouti
již samy „Národní Liety“, zajisté na ten čas
postačí, když to prostě zaznamenáváme, po
nechávajíce si munici, již v této otázce v zá
sobě chováme celé kroniky, k disposici pro
případy, kdy se nám bade hoditi k utišení
mnohých výtečníků, až své politické chyby
budou chtíti zakrýti a obecnou pozornost od
nich odvrátiti hledáním mrvy v oku bližního.

Vážená listy, které nemajíce pro své čte
nářstvo dostatek užitečnější látky, ustavičně
nechávají si hlavu boleti starostmi, co dělají
lidé smýšlející katolicky, upozorňujeme, že sa
svým čtenářům a vlasti daleko více zavděčí,(rŤŽŽPMYPHZ]
když jsme nad Výmarem na mém plášti letěli ?«
Osloveny odvětil ochotně a stručné: »Konc dobře.«

»Esli pak bys ho dovedl, Mefistófl, namalo=
vat ře »Jak bych ho nedovedl namolovatl«

„Esli pak bys bo ale dovedl taky narejso
vat?e »Když ho dovedu namalovat, jak bych ho
nedovedlnarejsovatle

»Kvaltuj, teda hezky friško, ať ho tadyET
Mefistofelovi příkaz Faustův přirozeně byl

pramálo příjemný, ale co dělat, byl-li vázán
smlouvou?

Za malou chvilku přání Faustovo bylo spl
něno — ale vrtošivý objednatel rozkřikl se hné
vivě: »Haoj,ty šelmo podvodná, kde je ten nápis,
který jsme na krucilizu Výmarském viděli ?« Tahle
interpellace byla pro Mefistofela již trochu silným
křenem a proto mručel prosebné: »Ustajň, Fouste,
od této žádosti své; nebojí k takovému rejsování
pět tisíc kollegů bych musel sehnati.«

Ale neúprosný tyran si dupl: «Promluviš-li
ještě jednou proti vinši mému, otýpky z písku ti
vázati poručíme. Toho ae oslovený přecejen hrozně
ulekl a proto schlíple zmizel, aby Faustův rozkaz
vyplnil. .

Ale všeho do Času; když vypršela pra
covní doba Mefistofelova, umínil si temný sluha
hrozného Fausta na vědy zkrotiti; schová hove
své říši a tam se mu důkladně vymstí za všecko
týrání, Každému jen chvilku hrají a zvláště tako
vému tyranskému nezbedovi,

Když viděl Faust, že se blíží chvíle odvety,
nějak nápadně měkl, Také si najal dva ramensté
venkovsny, aby ho pro případ nebezpečenství
bájili. Ale vše nic neprospělo. Oba strážcové od
zlých duchů spoličkovéní a Faust za hrozného
hřmění s příšerného světelkování zapálené a vyfu
kované kolafuny s jevišté odnesen,



když české samosprávné a „hodnostní“ poměry
trocha provětrají, pokud totiž jejich účel a
existence vlastně nezávisí na tom, že všelijaké
osobní, na lidu a samosprávě páchané zlořády
jednotlivoů musí bájiti Otázku tato více ze
zřetele nepustíme.

Obrana.
Papešství v dějinách národů. Vpo

suzování čionosti papežů panuje v krazích
nepřátelských zvláštní spravedlnost. Všecko
zlo ve středověku vášněmi lidskými spáchané
přičítá se na vrub papežů, poněvač prý dosti
rázně proti zlobě nevystupovali. Všecka ráznost
papežů proti přehmatům a násilnostem jed
notlivců pokládá se za panovačnost. Zcela
zřejmé zásluhy papežů o víra, vědu a umění
se buď podezřívají uneb umlčují. Do dějin
světových vpašovány byly nespravedlivé úsad
ky ano i ničemné ži o vládě papežů, u zvláště
protestantšti dějepisci po celá 3 století sou
stavně pracují k tomu, aby nanesli co nejvíce
stínů do činnosti katolické církve. Úmysl této
Špatné snaby jest zcela průzračný. Čím hůře
bude vylíčena působnost katolická církve, tím
natnějším se bade zdáti vznik církve pro
testantské. Proto dle francouzského historika
de Maitre po 3 století spisovaly se zcela fa
lešné dějiny, které dobromyslnými katolíky
byly brány za bernou minci. Vždyť do dnes
protestantské listy n. př. Čas zkrontí každou
událost, která mohla by církvi katolické slou
žiti ke cti.

Papežům středověkým se připisuje neob
mezená moc nad národy, aby se mohly všecky
zlořády na účet jejich připsati. A zatím jest
jenom pravdou, že papežové rozhodovali
v Evropě pouze od Řehoře VII. až do Boni
fáce VIII, tedy od konce století 11. až do
začátku století 14. Doba tato obsahuje pouze
227 let. Tato doba skutečně znamená vrcho)
papežské moci. Ne snad vrchol moci politické,
ale vrchol vlivuplné vážnosti. Papežové pro
sadili za podpory uvědomělých katolických
knížat šetření zákona božího i u násilnických
panovníků. Všichni evropští národové i se
svými vladaři považovali se za společnou ná
boženskou rodinu, v níž duchovní hlavou a
rozhodčím v duchovních záležitostech byl
římský biskup. Tato vážnost papežů neobme
zovala panovníky v politické moci, protože
papež nikdy nepovažoval světské panovníky
za své vasaly 8 povinnostmi lenními, nýbrž
pouze v záležitostech svědomí bájil si nejvyšší
moc dle slov Spasitelových „Cokoli svážeš na
zemi atd.“ (Mat. 16, 19) Národům tato uzná
vaná svrchovanost papežů jenom prospívala,
neboť krotila tyranské přehmaty vladařů. Zemi
české vyplynola z této doby koruna královská
pro věčné časy. Innocenc III. r. 1204. ballou
potvrdil hodnost královskou Přemyslu Otaka
řu I., proto národ český má milé vzpomíaky

Tak skončena ona hrozná historie, z níž jsme
jen několik úryvků uvedli.

Když se již chce obecenstvo rozejíti, aby
divadelní požitek doma ještě jednou na paměť sí
uvedlo a řádněduchaplné vývody strávilo, najednou
se vyhrne spuštěná opona ještě jednou vzhůru.
Na jeviště přiklape Kašpárek a počne řečniti
tentokrát hlssem zcela vážným a uctivým: »$r
dečné díky všemu cténému obecenstvu za vzácnou
přízeň; pravda, diškrét jste dost, jen aby ti malí
chlapci podruhé tolik při představení nemluvili a
pány v zadu z pozornosti nevyrujovali ....« A
co tak nezvykle Kašpárek chce dále řečniti,
vskočí mu do řeči jakýsi starší netaktní člověk
z obecenstva, který jest hrou a snad ještě něčím
jiným | vesele rozjařen: »Budeš ticho, knole
skrčená la

Tohle byla přece jenom urážka. A proto
principál, ani si nevzpomenuv, že by měl bez po
moci dřevěného pimprlete neotesaný útok odraziti,
mluví dále za pomoci posuňků Kašpárkových:
»Pane, to je od Vás nehezké; mluvím-li já zcela
uctivé, máte se také vy zdvořile ke mně chovati.
Ja mám také v těle čest.. . la Ale tu již všecko
obecenstvo vyslalo proti Kašpárkovi, který dále
gestikuloval, hromadnou salvu smíchu. »Ten
Kašpárek má prý také v těle čest,« ozval se při
tom jeden zlomyslník, :

Principál již tedy raději polkl hořkou pilulku,
aby se mu nedostalo výsměchu ještě většího a
dokončil: «Zítra bude velké představení o hroz
ném císaři Diokleciánovi, jak dal povražditi mnoho
křesťanů a nynčko vinšuju všem pánům šťastnou,
veselou a dobrou dobrounoc; a vy, malí chlapci,
taky dobrou noc.« A obecenstvo, skládající se
valnou většinou z —ského proletariatu, odchá
zelo s veselým smíchem; žádný si nevzpomoěl,
jak bylo dnešní večer nejnuznějšímu spolu
proletáři hromadným smíchem zle ublíženo.

obecně uznávané vážnosti jsou ovšem pape
žové zodpovědní za mravnost tehdejších vla
dařů a jejich poddaných. A doba tato také
znamená zlatý věk království božího. Svato
kupectví bylo nsilovným bojem 0 investitaru
naprosto z církve odstraněno, ženatí duchovní
byli s úřadu sesazeni, idealismus křesťanský
manifestoval se křížovými výpravami, lidskost
jeví se v ulevování břemen poddaného lidu,
žena nabývá šířením kultu Marianského rovno
cennosti s mužem, stavu městskému přiznán
nárok na práva občanská se stavem šlechtic
kým a dachovenským, právní poměry dle
vzoru zákonníka církevrího upravovány, bla
hobyt časný organisací práce povznesen.

Papežové 12. a 13. věku json uznávání za
hlavu křesťanstva, proto národům dobře se
vede pod otcovskou péčí náměstků Kristových.
Za tyto 2 věky mohou papežové vzíti plnou
zodpovědnost a sond dějin musí pro ně zníti
vždy lichotivě.

Jinak ale se to má a dobami následují
cími, kdy žárlivost a brabivost světských vla
dařů vážnost papežů oslabily, ba přímo čin
nost socialní znemožnily. Na úpadek moci
papežské poukážeme v příští úvaze a ukážeme
též na vinníky, kteří nesešité roucho Kristovo
roztrhali.

Naše sokolstvo se činí. Žádnýz Čechů
nemůže popříti, že právě v době přítomné
jest potřebí co najpevnější svornosti národní;
nynější naše kritické poměry přítoo křičí po
rázné a obětavé akci národní a dokazují jasně,
že třebu zavrhnouti všecko neplodné fanglič
kářství. Ale nic naplat; naše sokolstvo se
stává spasítelem národa způsobem pohodlněj
ším. Svolává své věrné k přednáškové agitaci
o Husovi, vyzvalo městskou radu Pražskou,
aby 8e postavilav čelo Hosových oslav, duplo
si na knížete Schwarzenberga, aby dovolil
postaviti na svých statcích na památka Žižkova

ovšem není příliš namáhavá, ale ve Vídni se
jistě hrozně ulekoou uaší „uvědomělosti“ a
bned nám všecka národní práva potvrdí.

Ale tážeme se zcela vážně: Myslí to 80
kolstvo aspoň 8 pravým poznáním Huosova
ducha do opravdy? Jestliže Pražeká radnice
chce všemožně podporovati nestranné stadium
doby husitské, masí to každý milovník pravdy
vítati jen s povděkem. Ale sokolstvu Praž
skému se radnice nijak nezachovala, poněvadž
se vlídně vzdala prvenství v nastávající letošní
busiadě.

Kdyby toužilo Pražské sokolstvo v otázce
Husově po pravdě, jak by masilo býti vděčno
Pražským otcům, že mu chtějí poskytnouti
více dobré látky k přednáškám, jež se nyní
pod vlivem sokolstva strubají! Ale kde pak.
Přednášky sokolstverm obmýšlené wusí míti
týž řízný a odmítavý chod jako dosud, ať se
při tom pravda bije sebe více ve tvář. Za to
Obnova nejednou poukázala, že touží po plaém
světlu, poněvadž se ho katolíci báti nemusí.
Poslouchejte, páni sokolové, nebylo by nyní
spíš na očasa obruceti pozornost národa
k „práci“ našich parlamentních „lidových“
zástupců? Tam se rozhodují přítomné osudy
našeho království. Svou lenosti, ledabyloatí a
neznalost nám naši poslanci přivodili více ná
rodních škod než voje Sigmandovy. Nebylo b
taky dobře, aby gokolstvo po všech městec
našich uvědomovalo městské rady o Šmejdech
Budějovických Taschkářů? atd., atd. To by
ovšem nadělalo méně slávy, ale za to by to
byla účinná práce národní.

Badějovické české listy dost se nažalovaly,
že se práv Budějovických Čechů málo kdo
rázně ujímá. Ale což na tom záleží; jen když
se bude hodně štváti v nastávajících parných
měsících proti „klerikálům“ ; Žižkovým jehlan
cem86 národ spasí víc než usilovnou parlamentní
a drobnou národní prací. A kdo jen trochu 080=
kolské husiady nepříznivě zavadí, ten bade vinen
vším národním neštěstím a nadělá ze sokol
stva — vlasteneckých trpitelů a mudeníků. A
to se právě sokolstvu hodí velmi dobře do
krámv. To potom totiž bude moci dokázati,
že vlast spasiti chtělo, ale pro „klerikální“
překážky chuderka nemoblo.

Neškodilo by sokolům často připomínati
slova Kollárova: Ne horoucnost povalečná....

Politický přehled,
Panu minister, předsedovi Dr. Kórbrovi 6e

páni poslanci zase zavděčili, že mu odhlasovali
prozatímní rozpočet na měsíc duben s květen,
A ministr zemské obrany je také spokojen s vy
řízením svého rozpočtu. Jedná se nyní o rozpočtu
n inisterstva kultu a vyučování, Kapitola tohoto
rozpočtu =Vysoké školy« šťastně proklouzla a je
na řadě střední školství.

Ale zcela hladce nešlo všecko jednání. Dne
13. března zahrozil jménem mladočeského klubu
Dr. Pacák vytýkaje vládě, že vystupuje proti

Řemu českému; nebude-li českému lidu vráceno,
co mu bezprávně bylo vzato, že poslanci Čeští
vrátí se k obstrukci. A milý chráněnec páně
Kórbrův posl. Schěnerer při jednání o prozat.
rozpočtu 18. března vyvolal bouřlivé výjevy
svou řečí, v níž nepokrytě se rozhovořil o cílech
všeněmeckých a kterou za zvučného souhlasu
Všeněmců skončil voláním »hocha a shcil« Ho
henzollerům, Předseda sněmovny rozpačité se při
tom rozhlížel, nevěďda co hned řící a Dr. Kórber
zahanben, co mu zase Všenémci vyvedli. Proti
prušáckému nábončímu Schónererovi prudce vy“
stoupil zvláště Dr. Kramář, jenž poukázal, kam
vede germanisační politika v Rakousku a jakých
výsledků je schopna,

Ubezpačuje se, že sněm království Českého
sejde se asi v květnu.

Dne 17. března při volbách do obecní rady
vídeňské za třetí volící sbor byli zvolení ve všech
dvaceti okresech křesť, sociální kandidáti značný
mi většinami hlasů. Ném. pokrokáři kandidovali
jen v pěti okresích, sociál. demokraté vůbec se
volby neúčastnili.

»Leitmeritzer Zeitung« naříká, že při drá
hách v něm, krajinách Čech nedostává se úředníků
německých a doznává, že heslo, dle něhož žádný
Němec nemá se učit česky, přivodilo citelný ne
dostatek česky mluvících něm. úředníků. Dle
něho je tedy třeba, aby se něm. úředníci nčili
1 česky,

Z Italie a Francie dostala rakouská vláda
mnohé zprávy, že proti přístavu v Pulji, dále
proti válečným lodím, jichž stavba se právě pro
vádí, jakož i proti námořuí akademii v Rjece
chystají se anarchistické atentaty. Vláda učinila
proto náležitá vojenská opatření.

Pruská vláda oznámila všem polským spol
kům v Poznaňsku, žs počínajíc 1. dubnem musí
všecko jednání své vésti v jazyku německém.

Ve Varšavě zatčen byl ruský plukovník
Grimm, rodem Němec, že po řadu let dodával
něm. vládě nejdůležitější plány vojenské. Za své
špehounství v posledních třech letech obdržel
z Německa přes milion marků, Kromě Grimma
zatčen byl veliký počet důstojníků a v obydlích
vysokých vojenských hodnostů vykonány pro
hlídky. Událostmi těmito zajisté ještě více zakalil
se poměr mezi Ruskem a Německem.

Italská vláda učinila ve Vídni přátelské
kroky, aby v budoucnosti poskytování předností
domácím dělníkům na škodu dělníků italských
bylo zabráněno. A vláda naše ku stálemu vypo
vídání rakouských příslušníků z Německa je lho
stejnou. V Italii sebrány už 3 miliony podpisů
proti chystané rozluce manželské.

Při nastávajících sněmovních volbách ve
Francii vystupují jako kandidáti celé řady franc.
generálů a důstojníků, kteří od ministra války
Andrea byli k vůli protižidovskému smýšlení se
sazeni, aneb kteří z vojska dobrovolně vystoupili,
nechtějíce se podrobiti Dreyfusovcům. Důstojníci
vystupují jako národní a protižidovští kandidáti
proti vládním kandidátům.

Vyšší sněmovna dánská schválila prodej zá
padoindických ostrovů dánských, jež koupí Spo
jené státy severoamerické.

Švédsko a Norvežsko provádí vojenskou
opravu, po jejíž ukončení bude míti 350.000
mužů ozbrojených nejlepšími zbraněmi. Touto
oprsvou oabývá poloostrov skandinávský významu.
Německo a Anglie ucházejí se již o spolek sním.

V Bulharsku vydán vládou všeobecně platný
zákon, aby nikdo bez dovolení úřadů nenosil
zbrané,

V tureckém vojsku v posledním čase zatčeno
bylo 146 důstojníků pro podezření, že účastní se
spiknutí proti sultanovi. Důstojnictvo turecké má
přikázáno vyhýbati se všemu, co souvisí se vzdě
laností západoevropskou. V Makedoniitureckédosud
je loupežnictví ve květu, Jest tam as 8 loupežnických
rot,které mají sídla svá v horách a též v samém
— Cařihradě, Turecké úřady jsou s nimi ve spojení a
četníci turečtí sami označují loupežníkům, kde by
se co dalo uloviti.

Vůdce boerský Delarey propustil zajatého
anglickéko generála Methuena, ježto v táboře svém
nemá lékařů, kteří by raněnému věnovali náleži
tou péči. Delarey má nyní ve své moci celý západní
Transvaal, neboť té doby není tam anglického
vojska, které by měo chuti s ním se utkati.
Dle různých zpráv byly kolony Grenfellovy a
Kekewitschovy také Delareyem zničeny. Lord
Wolseley ubírá se do jižní Afriky, aby podal
králi nestrannou zprávu o tamější situaci. Po
slední porážky Angličanů způsobily úplný rozklad
v organisaci anglické armády. Úsilí anglické spo
čívá nyní v tom, aby se zabránilo soustředění se
různých oddílů boerských.

Dle zpráv z Číny šíří se tam znoru povstání!
s velikou rychlostí ve třech provinciích. Generá
Ma, vyslaný proti povstalcům, byl nucen ustoupiti
Cí sařští vojáci přidávají se k povstalcům.



Z činnosti katol. spolků.
Z Častelevie. Nér. kat. jednota našeuspo

řádá dne 35. března t. r. na oslavu 2bletého jubilea
ev. Otee Lva XIII. slavnostní schůzi ee zpěvy a
deklamacemi. O životě a působení sv. Otce Lva XIII.

promluví chvalně sámý ředník vldp. Dr. Fr. Reyl,řiditel Borromes z Hradce Králové. Zdať Bůh!

Z Checmě. V neděli dne 16, t. m. pořádala
katolická jednota choceňeká veřejnou schůzi na „Pan
ském domě“ s přednáškou dp. Emila Dlouhého-Pokor
ného. Dp. řečník v přednášce půl 8. hodiny trvající
líčil názory křest. socialismu vůbec a poměr jeho ku
křesťanské ženě zvlášť. Řeč vyslechnuta a pravým
nadšením. | přítomní poslachači, směrů křesť. socia
hemu protichůdných, vyslechli řečníka a napjatou
pozorností. Zdař Bůh!

Jednota katol. mužů a jimochů
v Hor. Ntudemel koná v úterý dne 25. března
v Novém Stadenci u p. Václava Pátka svoji 2. řádnou
valnou hromadu. Program jest následující: 1. Zahá
jení předsedou. 2. Zprávy fankcionářů. 3. Volba vý

ru a rerisorů. 4. Přednáška pana prof. Antonína
Drápalíka z Brna. 6. Volné návrhy. Po vyčerpání
programu někteří členové přednesou solové výstupy.

Ze Svratky. Lidový spolek křesťansko80
ciální pro Svratku a okolí konal dne 16, měs. břetna
b. r. o 4. h. odpoledne v sále městské „Radnice“
měsíční svoji schůzi. Dp. farář A. Doubravský před
nášel o postavení katolíků za našich dob a zvláště
o poměru jich ve smíšených osadách. Přednáška jeho
protkaná důkazy z nejbližšího okolí byla poslouchána
8 plným zájmem a pocbopením a odměněna hlačným
potleskem. Na to přihlásilo se nových 20 členů, Bobdá,
Že spolek tento vzkvétati bude přese všecko úsilí
živlů jemu nepřátel kých.

Zprávy místní a z kraje,
Obnova sv. mlssie konati se budev král.

hradeckém kathedrálním chrámu Páně od 23. do 31.
března t. r. pořádkem ku konci následujících zpráv
naznačeným.

Sv. biřmování adílel ndp. biskap Eduard
Jan ve středu dne 19, t. m. ve stoličném chrámu
sv, Dacha studující mládeži všech zdejších středních
škol. Téměř 400 biřmovanců přijalo svátost sv. biř

mo'ání. V sobotu dne 22, bude udíleti Vrchní Pastýř
sv. biřmování žákům a žákyním obecných i měšťan
ských škol a v pondělí velikonoční o 3, b. odpo
ledne i dospělým.

Náboženská výchova vojímů. Tento
týden ukoučena byla velikonoční večeře Páně zdejší
vojenské posádky. (Celkem 1400 vojínů přistonpilo
ke Stoln Páně a vykonalo ev. zpověď, při níž ochotně
vypomáhali téměť všichni zdejší pp. duchovní. Dob

rých 809/, vojínů dostálo své nábožensképovinnosti,
mnozí opět na vojně poprvé po mnoha letech, ačkoliv
se každému ponechává plná volnost v tom obledu.

Není přece vojenská službe tak záhobnov, jak so
mnozí domnívají.

Sjezd českoslovamských katolíků
v Hradei Králové, Starobylésídlo křesťanské
kultnry, residenční město diecésního VrehbalhoPastýře,

Hradec Králové zvoleno bylo za místo ku pořádání
sjezdu pro česko-slovanské katolíky. Předešlý týden
dne 12. března ustavil se sjezdový komitét, jehož
čestným předsedou zvolen vsdp. kapit, děkan Mgr.
Dr. Frýdek, předsedou vsdp. kanovník Dr. Soukop a
jednatelem vdp. Dr. Reyl. Sjezd bude ze zabývati
pouze otázkami náboženskými a knltarními, Poli
tka jest z jednání sjezdu vylovčena, Umožněno
Jest každému katolíku súčastniti se jednání sjezdového
a není pochyby, že průběh letošního sjezdu bude se
čestně řaditi ku zdaru sjezda před 5 lety pořádaného.
Bude žádoucno, aby uvědomělí katolíci věnovali aspoň
tok pozornosti chystanému sjezdu, kolik muproje
vojí již dnes nekatolíci a nevěrci.

Vojenský komeert pořádánbudev neděli
dne 23. března o 7. hod, več. v hotelu „Merkur“,

Osobní. P. Josef Palička, kněz dioecése krá
lové-hradecké, t. č. člen c. k. ústavu pro vyšší dě,
lání kněží u av. Augustina ve Vídni, byl tamtéz
dne 16. t. m. 0 10. hod. dopol. na c. k. universitá
Rudolfově veřejně prohlášen doktorem bohosloví. —
Jeho Excellence c. k. ministr financí jmenoval výno
sem ze dne 22. února 1902 č. 7797 do odbadní ko
mise pro osobní daň z příjmů pro odhadní okres
Hradec Král. za členy pp: Josefa Dudka, soukrom
níka v Hradci Král., Františka Bednáře, starosta
okresu Nechanického v Suché, Františka Růžičku
zámečníka v Třebechovicích, Jana Střemchu, starostu
okresn Hradec Král. v Slezském Předměstí a Viléma
Waldeka, majitelerealit v Hrauci Král. Za zástu P
ce členů pp: Bedřicha Brandmasera, c. k. ber.
oficiala v Hradci Král Hynka Pelikána, starostu
v Cerekvici, Eduarda Řezáče, obchodníka v Hradci
Král. a Františka Staňka, stavitele v Praža, Předměstí.

| Komcert Českého Trla (Št. Sachý,J.
Borian, K. Hoffmeister) pořádán bude v sobota dne
5. dubna o půl 8. hod. večer. Lístky jsou v před
prodeji u kuihkupce p. B. Tolmana.

Honba na zleděje. V nocize 14. na 16,
t m. vyskočil na zdejším nádraží na vlak ku Praze
vyjíždějící jakýsi B. Bendl, aby ušel trestu. Před
časem byl pro krádež ze slašby propuštěn a nyní
Opět krádeže se dopustil. Stíhán jsa seskočil z vlaka
a ubíhal ko Kuklenám, kde byl však strážníkem satčen,
do o, k. věznice odveden a ukradené věci mu odňaty.

Ke koncertu Filharmonie. Nikdyjsme
se nenadáli, že „Osvěta židů“ a Filharmonie jedno
Jason. Polemisovali jeme « eÚsvěton“, a dostali jsme
oprava od Filhar..onje, Opravu tuto neuveřejnímo,
protože postrádá zákonité formy, ačkoliv jest na ní
podepván p. notář Dr. Scheiner, Žádná redakce není
povinos opravovati to, co nikdy uetvrdila. My jeme
Dapsali doslovně v polemice a Osvěton, že nás ani
nenapadlo kontrolovati účty koncertu, ačkoliv podniky
obecními penězi podporované mají ukládati veřejné
účty, aby bylo zřejmo, jak se a podporou naložilo.
Odmítli jeme vůbec překracování „Osvěty,“ jakobys
chom podezřívali Filbarmonii z nenáležitého nokládání
8 penězi, ale Osvěta v replice a posledně výbor Fil
harmonie mermomocí připisují nám toto podezřívání.

My poznovu problašojeme, že nobéřeme v pochybnost
poctivost pořadatelů koncertu, ale míníme, že tako
véto vnacování nám špatných úmyslů není v pořádku,
Vášnivý a přímo uličnický výlev Oavěty zbavoje nás
povinnosti odpovídati, protože potvrzoje jenom starou
zásada, že kdo nadává, nemívá pravda. ©Filbarmonii
pak radíme, aby ne neztotožňovala s trhanskou Osvě
too, poněvač cíle její n.json přece s cílem Osvěty
totožnými. Proti Filbarmonii stanovisko nepřátelské
nechováme ataké nebylo naším úmyslem její reputaci
poškozovati. Filharmonie musí hledati svého nepřítele
někde jinde nežli v naší redakci,

Úspěch české flikarmoaie dno19. t.
m. v městě našem byl triumfální na celé čáře. V di
vadle do posledního místa obsazeném bylo obecenstvo
V pravém olova smyslu očarováno. Mlavila zde

k erdcím česká badba, přednesená umělci prvého
řádu. Nechybíme, řekneme-li, že orchestr s tak vyspě
lou ratinou, e tak dokonalým pochopením svého
úkolu v Hradci dosud nemeškal. Barácející potlesky
byly svědectvím nejupřímnějšího nadšení, Kdyby se
skladby našich mistrů daly hráti tak dokonale,
jako to učinila česká filharmonie, i ten poslední Če
cháček neodborník bude eloktrisován. Doufáme roz

hodně, že cizina genialnost našich skladatelů nejlépo
'vycítí, až budou za hranicemi myšlénky našich hudeb
ních geniů tlumočiti tito umělci. Přejeme naší filbar
monii mnoho zdaru na dalších uměleckých cestách a
jame jí vděční sa úchvatný požitek,

O návštěvě M kově v Chlamel
m. C. píší. Radikální Listy: „Že Masaryk do Chlamce
dne 9. t. m přijede, vědělo se po celém městě dlouho
před tím a věděla o tom i tak zv. radikální strana,
vždyť 14 dní před achůzí Masarykovou koloval v ko
řalnách chlumeckých z raky do raky korespondenční
lístek, zaslaný jednoma z pravidelných návštěvníků
těchto místností prof. Masarykem, v němž pan pro
fesor sděloval „milému aoudraha“, že v neděli dne 9.
t. m. do Chlumce zcela jistě zavítá. Z Chlumeckých
kořalen vyšla první zpráva o tom, že prof.Masaryk
v Chlumci bude přednášet, to jest faktum, které se
nedá ničím vyvrátit. Dr. Říha i Zikmund Kozelka
pečlivě tajili příjezd Masarykův. Dr. Říha zejména
zařídil vóo tak, aby přednášku pořádal spolek sociál
ních demokratů, neboť nechtěl býti kompromitován
před hr. Zd. Kinským, jemuž čsstným slovem a0 za
ručil, že není příslušníkem strany Masarykovy, jelikož
by jinak atratil zastapování panství. Kdyby občan
stvo národně smýšlející bylo chtělo schůzi Masarykova
zmařiti, mohlo to zcela dobře udělati a snadnou věcí
by to bylo bývalo i dra. Hrbkovi, avšak právě dr.
Hrbek, jenš prof. Masaryka dobře zná z Prahy a ví,
če každý kraval jest Masarykovi vítaným a že po
něm touží jako žíznící po vodě, zradil občanstvo
z toho, aby proti Masarykovi demonstrovalo a při
měl je k tomu, aby schůzi igaorovalo, Mimo dra.
Říhy, Z. Kozelky, syna purkmistrova právníka K.
Friče a právníka Mikuly, nebyl nikdo z občanstva
přednášce přítomen. Navštívena byla do jednoho
místními a okolními židy, některými místními učiteli
(I) a hratkou socialních demokratů. Nepravda jet, že
na schůzi byla čtvrtina národních dělníků a radikálů,
a naprosto vymyšleno jest, že pro dra. Hrbka bylo
posláno a kočár mu dán k diepovici. Schůze byla
úplně ignorována dirokými vretvami obecenstva a
účastníci schůze upřímnědoznávali, že přednášce
prof. Masaryka nerozaměli. Nepravdoajest,
že přednášky se súčaštnil venkovský selský lid. Ten
naopak chystal výprava do města na vymlácení Ma
saryka z Chlamce, a jenom na zakročení dra. Hrbka
od ní opustil. Po přednášce sbíralo se mezi přítom
nými na cestovní výlohy prof. Masaryka do klobouku.
To jest pravdivé vylíčení Masarykovy návštěvy
v Chlamci.“

Velká schůze rolmictva konatisebude
v neděli 28. března v Želivěo 4. hod, odpol. „na
Kocandě. „O nucených rolnických dražstvech“ před
nášeti bude vdp. Ferdinand Vlček, farář z Nové Vai.
+0 Inářském družetva a společné třelně“ promluví p
V. Sobotka, učitel z Humpolce. Poněvadž již v době
nejbližší sněm král. Českého jednati bude 0 rolnických
dražetvech, jeat nutno, aby rolnictvo i našehukraje
zaujalo evoje stanovisko vzhledem k této předloze, a

proto kašdý uvědomělý rolník dostaví we do tétoschůze!

Z Miletíma. Obnova sv. missie, kterou zdo
konali otcové Redemptoristé ze av. Hory n Příbrami:
P. Kovář, P. Blaták a P. Wimmer, zdařila se. Při všech
pobožnostech miseijních ráno i večer byl kostel naplněn
do posledních koutů. Mezi kajícníky bylo mužů skoro
více nešli žen. Počet kajicníků dostoupil čísla 1900.
Kdyby byle příhodnější povětrnoat, jistě by jich bylo
na 2500, Dpp. misionáříim: Zaplať Pán Bůh!

Sv. míssle konána bude ve farnosti Prá
čovské ve svatém téhodnu. Nejatarší lidé přes 80 let
jiš staří nepamatují, by tam kdy konána byla missie.

Letní hospodyňská škola v Opočně
zahájí letošní Bměsíční běh vyučovací 3. dubna t. r.
B ústavem spojen je účelně začísený internát, kde

ubytované choranky jsoupod stálým dozorem odborné
učitelky. Ústav bude letos doplněn malým školním
hospodářstvím, spojeným s chovem dojnio, vepřů a
drůbeše. Za opatření v internátě platí se měsíčně
28 K. Školné činí sa 5 měaíců 20 K. Přiblášky dívek
Přes 14 roků starých mohou se kdykoliv ústně neb
písemně učiniti u řiditeletví školy, které též na požšá
dání sdarma a franko zašle prospekty.

Záležšmny. Občanská záložna v Medlešicích
odbývati bude v neděli 9. března o 2. hod. odpol.
v „Penském domě“ valné sbromáždění. Během roku

1901 vloženo K 4850290, vybráno K 62.66694,
tůstatok K 201.920-06; půjčeno K 70.474-98, spla«
ceno K 50.968-39, obrat K 352 318-681. Počet členů
247. — Občanská záložna v Meziříčí konat! bude
dne 31. března o 3 hod. odpol. v hostinci p. Jar.
Hofmana valnou hromadu. V roce 1901 vloženo K
92.719-67, vybránoK 71.189*84, zůstatek K833.596'79.
Půjčeno K 330.550, splaceno K 318.016. Počet
členů 351.

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Pan Bedřich Kašpar, majitel ulóvárny v Náchodě
věnoval ke všem pokladnicím pro nový kostel v Ná
chodě zdarma zámky. Spolku pro vystavění nového
chrámu Páně av. Vavřince v Náchodě v době od
25. února do 17. března 1902 odvedli: 200 K: +
p. František Kočnar, syn továrníka v Náchodě; 100K:
+ pí. Antonie Majzlová roz. Šťastná, choť špeditenra
v Náchodě; 88 K: sbírka kostelní na III aeděli
postní; 85 K0 h: sbírka kostelní na IV. neděli
postní a 81 K: sbírka kostelní na V. neděli postní:
50 K: p. Jan Šmída, měšťan a obchodník v Náchodě
z legatu; 26 K 10h: čistý výnos z představení di
vadelních ochotníků na Kramolně; 20 K: rodina
Hansdorfova v Náchodě, P. Josef Ptáček, farář ve
Věeradicích a rodina Šťastných v Náchodě; po 10 K

1. Josefa Borůvková v Náchodě čp. 122, dp. P. Váci,
čdek, spiritoal kláštera v České Skalici, p. J.U.Dr.

Marian Dvořák, c. k. okresní adjankt soudní v Ka
dani a dp. P. Josef Stejskal, farář v Bohašíně; po
5 K: p. Josef Slavík, mistr krejčí v Náchodě, Marie
M. aložka, nejmenovaný a Alžběta Nývitova ve Vy
sokově; 3 K: p. Gostav Burget, c. k. borní kontrolor
v Novém Městě u. M.,po 2 K: dp. P. Josef Krihl,
farář v Hoříčkách, dp. P. František Urválek, farář
v Kohoutově a dp. P. Jaroslav Žďárek, kaplan v Da
benci; 1 K: pí. Anna Seidlová v Kohontově. Všem
šlechetným dárcům projevají se nejvřelejší díky ae

snašnou prosbou za dalšídobrotivé příspěvky, jež seodvádějí na děkanském úřadě v Náchodě aneb sasý
lati mohou na spolek výše uvedený též poštou.

Pořádek služeb Božích při obnově
svaté miesie a v pašlovém témdni i o avátcích veli
konočních vůbec v Král. Hradeckém kathedralním
chrámu Páně r. 1902. Na květnou neděli 23. března
v 9"/, hodin ráno: uvěcení ratolestí, mezi tím čtení
sv. evangelia v jazyku českém a promlova Biskupské
Milosti « připravením na obnovu sv, mlssie; po
skončeném svécení průvod a ratolestmi a slavná mše
sv. 80 zpívanou pašií. Ve 3 hod. odpol. nešpory,
v6'/, hod. kázaní. — V pondělí 24. března v 9 h. ráno
kázení, po něm mše 67.3 ve 2 hod, odpol. pří
prava a ar. zpovéď dírek kromě školních dítek;
v6'/, bod. kázaní. — V úterý 25. března (zasvěcený
svátek) v 7 hod. sv. přijímání dívek; v B*/, h,
mše av., po ní kázaní, mše sv., nešpory a v Il'/, h.
opět měe sv. Ve 2 bod. příprava a av. zpověď žen;
ve 3 hod, kompletář; v 6", hodin kázaní. — Ve
středu 26. března v 7 hod. av. přijímání žen; v 9
hod. kázaní, po něm mše cr. Ve 2 hod. příprava a
ev. zpověď mužů; vo 4 hod, Matutioau s lamenta
cemi čili hodinky o amačení Páně; + 6'/, hod.
kázaní. — Na zelený čtvrtek 27. březoa v 6 hod. av,
přijímání mužů; v 7 bod. církovat hodiuky; v 7"
hod. slavná mše av., mezi ní svěcení olejů a slavné
sv, přijímání; po uf průvod a nejsvět. Svátostí do
kaple sv. Klimenta; umývání nohou 13 starcům, před
nímž čtení av. evangelia s kazatelny; nešpory. Ve 4
hod. odp. Matotinum s lamentacemi, v 6'/, b, kázaní. —
Nu veliký pátek 28, břozna v 7'/, hod, církovní ho
dinky, v 8 hod. gvató obřady a pašil a promlavou
Biskapské Milosti; na konec průvoi do Božího hrobu,
nešpory. Nedovoluje se, aby, pokud se svaté obřady
konají, věřící po kostele sa příčinou líbání oltář
ních kamenů chodili. Ve 4 hod. Matatinum s lamen
tacemi, v 6"/, hod. kázaní. — Na bílou sobota 29,
března v 7" hod. církevní hodinky; v 8 hod, svě
cení ohně a jiné av. obřady, svěcení křestní vody,
slavná mše sv., mozi ulž po evangeliu latinsky od
zpívaném promluva B skopské Milosti; nešpory. Ve
4'/, bod, říká kapitala Matatinam a Laudes; v Óh,
slavooat vzkříšení Páně s průvodem; po příchodu
do kathedrály přezpívá Biskapská Milost církevní
modlitbu, má a kazatelny krátké kázaní, následuje
eDe Deam laudamas,“ požebnání nejsvětější Svá
toatí a píseň lidu. (v kostele Marianském je slavnost
Vzkříšení Páněo 7. hod.) — Na Boží hod volikonoční
30. března v 9"/, bod. kázaní, po něm slavné mše
sv. A papežské požehnání; ve 2 hod. příprava a av.
zpověď jinochů a biřmovanců; ve 3 hod. nešpory,
v 6'/, hod. kázení, — Na drahý svátek velikonoční
poudělí 31. března v 7 hod. ovaté přijímání jinochů
a biřmovanců; v 9! hod. kázaní, po něm slavná
měe av. Ve 3 hod. nešpory; ve 3"/, hod. udílení?
svatého biřmování s promlovami Biskopské Milosti
načež bude závěrek obnovy av, mlesie.RN



Čtěte a rozšiřujíe pozoruhodnou novinku!

Mistr Jan Hus nebo sv. Cyril a Mio
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluby a zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

Různé zprávy,
Ohromná daň s piva odvádíse dobrovolně

v Praze a předměstích, kdež jeden hostinec připadá
na 172 lidí. V počtu tom zahrnaty jsou i dítky,
které do hostinců nechodí. Piva vypije se tam kolem
8 milionů hektolitrů ročně, v ceně nejméně 224 mi
lionů korun. Vedle toho pije uo ještě víno, různé ko

aky pořelky atd. Co tu peněz ročně se prolejerkem

Maďaři v úpadku. Eugen Warga vydal
brožurka, v níž dokazaje, še Maďarů ubývá. V po
sledních dvou desftiletích počet narození u Maďarů
klesl ze +4 procent na 37. Roku 1890 bylo v Uhrách
13 komitátů čistě waďarských, nyní jest jich pouze
6. Nejmenší příliv obyvatelstva jeví us v obcích vy
znání kalvípského; na 1000 lidí připadá tam ročně
18 dětí, tedy o 4 méně než ve Francii, a to z týchž
příčin, následkem úpadku mravnosti. V obci Does
v posledním desítiletí zemřelo 504 osob, narodilo se
však pouze 488 dětí. Ne nadarmo jsou tedy maďari
sováni Slované uherští, ale výsledek toho jeví se
dosud nepatrný.

Jam Kubelík v Americe. Do28.února
1902 vynesl hrabý příjem z koncertů Kubelíkových
173.426 dollarů 868 %24 K) a k toma přijde ještě
nejméně 40.000 dollarů. Grohmann,jenž získal Kabelíka
k pořádání nynějších koncertů, nabídl ma pro příští
dvě leta honorář 2 miliovy koran za 200 koncertů;
masí pak se český mistr rozbodnonuti do tó. května.
V Americe se nyní vše po Kubelíkovi opičí; různé
spolky, výrobky všelijaké atd. dostávají jménopo něm.
A krásné i bohaté Američanky ve svém nadšení za
plavají našeho amělce nabídkami ku sňatku.

Universita pro 62 Němeů. Černovická
„Gazeta Polska“ píše: Dle statistických dat o národ
nosti čítá Černovická universita mezi posluchači: 285
Židů, 62 Němců, 125 Rumanů, 56 Poláků, 45 Rasínů
a 20 členů jiných národností. Bukovina sama má
toliko 40.000 Němců mezi 700.000 obyvatel. Tak 40.000
Němců má více práva, než milion Slovinců, kteří vy
soké školy nemejí, více práva, než 6 milionů Čechů,
kteří mají jedinou aniversitu.

Kostel ve stromě. Chrám va stroměvy
dlabaný nalézá se v Kalifornii. Oltář, kazatelna, la
vice a kůr, vše je provedeno v obrovském kmenu
stromu, který má v průměru přes 11 metrů. Z větví
stromu zhotoveny jsou též sochy, obrazy a varhany
Kdo zná ohromné kalifornské stromy, nebude se tomu
diviti. Ohromné pralesy, které ma západ. svazích
Sierry Nevady ae rozkládají, mají takových velikánů
dosti. V blízkosti proslaveného údolí Jossmité u Ma
riposs jest na 427 atromů obrovakého drohu „Se
gaoia,“ jehož kmeny mají v průřeza 6—10 ma dosahují
přes 90 metrů výšky. V krajině té není nijek vzác
ným úkazem, kdyš celá silnice probíhá otvorem vy
sekaným v obrovském stromě, jímž mohou i vysoko
naložené povozy projížděti.

Našli se. Socialistický poslanecHybeš podal

+ Hňské radě interpelaci v Přídtaš neoprávněné“ prý
konfiskace „básně“ Macharovy ve slavnostním spise
českých socialistů. Uwravňnjící „Čas“ neváhal konfi
skovaná místa uvésti. Dávno jsme nečetli nic tak
surově níckého, jako tyto „verše“ Macharovy proti
úctě svatojsnské. Mlaví se v nich o dvou lalocích,
o širokém břichu, o jazyku řezníkem dodávaném atd.
Nechceme uni surovost tuto dále šířiti, A takový
„vzdělanec“ epováší se ve veřejném listě k arcibiskopu
prašskéma adressoyaném obviňovati kněžstvo, že ne
udržuje jednotu a intelligencí, Se epustlými intelli
genty ovšem nemůže ani klerus ani katolický lid
udržovati Spojení, ba žádný slušný člověk nemůže
schvalovati urážení náboženských citů a znemravňování
lida. Pod Hybešorou interpelací čteme jména všech
socialistických poslanců českých i německých, dále
Klofáče, Choce ano i učitele(!) Černého. V časopise
universitního professora ae velmi ostře odráží tento
projev mravní spnatlosti. Takovými věcmi ae otupuje
mravní | náboženský cit a proto se, pánové, nedivte,
že rozvášačný lid i rás na ulicích insultuje Odnášíte
si jen ovoce svého štvaní, neboť kdo seje vítr, klidí
bouři. „Čas“ nemůže trefiti na jméno Klofáčovi, ale

tentokráte vzal ho na milost. Ušlechtilé duše se věJy
najdou.

Naši parlamentní zástapel. | Časopis
„Tábor“ píše o isrnelském inapiratoroní "Národních
Listů“ p. Penfížkovi mezi jiným toto: „Čae od času
událo se, če z Tábora zajel ten který apolnobčan
náš do Vídně, aby v parlamentě, nzástapců voličetva
něčeho se dožadoval. A vědycky, když spoluobčan
ten se vrátil, a úžasem vypravoval o nesmírném ae
bevědomí pana Penižka, jenž počíná si v krazích po
selstva českého aspoň jako šéf generálního štábu.
Nejčelnější poslanci čeští s panem Penížkem ci tykají,
členové parlamentární komise českého klubu v parla
mentárních kuloárech s panem Peníškem pod paždí
se vodí, a důvěrně si a ním šeptají. Ba naši apoluob
čané našli pan Penígka v komnatách zesnulého mi
nistra financí dra. Kaisla MRezka zcela po domácku
se pohybovati! My víme, že parlamentární komise

-českého klubu j» spanem Penfškem v nejintimnějších
stycích. My víme, že so a ním radí o každém svém
projektu. My víme také, še pan Penfšek ve svých

„správách obesřele rozlévá avětlo a stín na členy

českého poseletra podle toho, jak který poslanec
s ním „vychásí.“ A my konečně víme, že pan Pení
ček v pravdě nejenom dělá všecka politiku českou
ve Vídni, nýbrž še také dělá politickou náladu a vo
řejné mínění v politice „Národními Listy“ v celých
Čecbách. Takovým velikánem jeJosef Penfžek, příslušník
židovetva táborského, kterés Čechynaprosto necítí! —
Doklad, že pan Penífek má velikou roli v našem ví
deňském pošelstvu: Do novoročního čísla „Tábora“
zaslal náš poslanec pan dr. Kramář instraktivní,
přebledový článek o politice. Třeba že nejsme bez
podmínečnými ctiteli politického směru pana poslance
Kramáře, byli bychom každým způsobem úvahu jeho
vytiskli, vědonce, jaké čelné postavení p. dr. Kramář
má. Článek pan poslanec podepsal. Úrabuo jeho jistě
by byly časopisy citovaly a „Táboru“ by se bylo ob
chodně enad prospělo. Ale my jsme úvahy nevytiskli.
A proč jsme byli tak sebezapíravými a — netaktními ?
Poněvadž pan poslanec dr. Kramář si vyžádal, aby
cbom otisk článku poslali dřív panu Ponížkovi ke
korrektařel! Kdo čted, rozaměj| Úvabuvynikajícího
politika českého měl schválit příslašník táborského
židovatva, jehož politickou četbou jsou jen různé
„Tagblatty“ a „Nene Freie Presse“ a ješ pana Po
víška pokládá a. vyhlašuje za muže svého, s nímž
tento pan Penížek pří svém letním pobytav Táboře
okázale na ulici se objevuje a německy bovoří.“ Nu,
a psk má naše česká politika býti na postapal Po
litiku | du moravského vedo pokřtěný žid Stránský,
který před hlasováním prebne a poslanci čeští skla
nějí avé hlavy poslnáně před židem nekřtěným. Za to
katolický poslanec dr. Hruban zcela jinak rozamí
svému poslání, jak zpráva předešlého čísla Obnovy
dokazuje. Bez židovské politiky bychom byli ovšem
dnes dále. Ale ač ta židovako-mladočesko-lidovecká
neupřímná politika tak Špatně o náe se stará, přec
jen liberální mandarini ve nejvíce obávají — nebez
pečenství „klerikalismu.“ Že od žida upřímnou lásku
k naší zemi těžko jest očekávati, to napověděl dávno
už Havlíček.

Upozornění!
Tkalcovské výrobní společenstvo »Vzájem

nost« v Hronově nad Met.

dovolaje si opětně opozorniti na podvodné
jednání jakéhos p. Boh. Khoma, který má tu
emělost, že dosud za našeho zástapce se vy
dává a pak od jiných firem zboží oklamaným
zákazníkům dává zasflati a prohlašujeme opět
důrazně, že jsme právě pro jeho nečestné jed
vání zastapování našeho družstva již delší
dobu mu odňali a že není ani členem žádného
našeho katolického spolku, za něhož se taktéž
při svých obchůzkách po tarách bez ostychu
prohlašuje.

(Zasláno)
Pozvání

k 6. valné hromadě
Tkalcovskéhovýrob.společenstva

»Vzájemnost« v Hronově,
která se koná

dne 25. března t. r. ve 4 hodiny odpol.
v místnostech společenstva.

Program:
. Zápis o předešlé valné hromadě,

Výroční zpráva za rok 1901.
. Schválení výročního účtu a udělení absolu

toria správní radě.
. Povolení k ustanovení nového účetního.
. Usnesení o rozdělení ziska.
„ Doplnění dozorčí rady 3 členy dle $ 33.

stanov.
. Volné návrhy.

DOWW
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Přístup mají jenom členové.
Správní rada „Vzájemnosti“.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu Kosteleckého:

16 K p. t. p. vikář Kaplsu v Caclavi . 16 K.
12 K p. farářVeselíkv Brandýsen.Orl. 12 K.
10 K p. farář Portmann, p. farář Klenka, p.

farář Seidl, p. farař Vacek, p. farář Dušánek, p. fa
rář Šourek, p. děkan Kaškaz Kostelce n. Orl. 70 K.

6 K p. Fr. Kočí, kaplan v Brandýse, p. Frant.
Beran, kaplan v Cuclavi, p. Karel Dvořák, kaplan
v Týništinad0rl....... . 18 K.

4 K p. farář Šindelář, p. farář Mencl, p. farář
Jičínský, p. farář Fiala, p. farář Císař, p. kaplanBedrna...... +... +4.. ....... 94K

2 K p. kaplan Hubáček v Borobrádku . 2 K.
L K p. bisk, notář Hůusler v Kostelci. . 1 K.

Celkem|" 148K.

Z vikariátu rychnovského:
20 E p. t. p. bisk, vikář aděkan v Rychnově,

p. Ferd. Blecha, děkan v Solnici, p. Ferd. Audrlický,
farář v Černikovích . 60 K.

16 K p. Jan Šrámek, bisk. sekretář v Nebeské
Rybné.......... .... 16K.

10 K p. Fr. Šafránek, děk.n v Lukavici, pan
Fr. Král, farář v Bílém Oujezdě, p. Fr. Tomlček,
biuk, notář a farář ve Velkém Oařímě, p. Dr. Tomáš
Konřil, c. k. gymn. professor v Rychnově, p. Jan
Urban, farář ve Vamberku, p. Jan Janáček, farář
v Říčce, p. farář Fink v Kunštátě 70 K.

5 K p. Pavel Rozínek, blek. notář na Skalce,
p. farář Košťál ve Skuhrově, p. kaplan Kabánek
v Rychnově, p. Štanisl, Kosan, prov, gymu. katecheta
v Rychoově...... 4000000 20 K.

4 K p. farář Schmid v Kačerově, p. farář Ja
kubička ve Velké Zdobnici, p. farář Kuhn v Liberku,
p. farář Konečný v Bělé, p. farář Pobl v Javornici 20 K.

2 K p. Josef Čížek, farář v Dobrém . . 2 K.

1 K p. Josef Róssler, kovperátor ve VelkémOuřímé........ M 1K.
(Dříve již účtováno.) Celkem 189 K.

Z vikariátu čáslavského :

50 K p. vik. sekretář Jenšek v Chotusicích 50 K.

20 K p. farář Limberský v Bučicích . 20 K.

10 K p. vikář Schreiber, p. děkau Semerád,
p. děkan Folte, p. viker. sekretář Tichý, p. farář
Michl, p. farář Volánek 60

4 K p. kaplon Hák v Potěbách ..... 4 K.
2 K 40 h p. prof. Kohout, p. kaplan Novák,

p. kaplan Machač (Žleby), p. kaplau Baborovský
v Čáslavi 9K60Lb.

2 K p. farář Adler v Míčově, p. farář Vlček
v Nové Vsi, p. farář Malich v Klakách, p. děkan
Fencl! v Golč. Jeníkově, p. farář Flum ve Vlkánči,
p. kaplan Dvořákv Chotasicích... ... 12 K.

1 K p. kaplan Horák, dříve v Golč. Jentkově,
újnív Cbradimi.... <- 404460 l K

Celkem 156K60 b.
bořejších M3 .—

v minalém čísle stvrzeno 5716 „ — «

Úbrnem 6014K60 h.
(Pokračování).

Dery a čleuské příspěvky přijímá pokladník
„Družstva“ Dr. Novotný.

Všeodborovému sdružení křosí. dělnictva
laskavě věnovali dále:

20 K: sl. družstvo „Vzájemnost“ v Hronověn.M.;
10 K 80 h: vsdp. M. Velický, farář Říčany; 6 K:
důst. farní úřad Kukleny; po5 K: vdp. J. Sládek,
ferář Svojšický, sl. spolek „Ludmila“ v Mělníce, vdp.
M Walder, Obermais u Meránu, vlct. pravovární
měšťanstvo v Hradci Král., vedp. J. M. dr. Fr. Krásl,
avětící biskup v Praze, po 3 K+ vadp. dr. Jan Sýkora,
univ. professor v Praze, vdp. J. Seidl, děkan Černilov,
vdp dr. Frant. Sule,professor v Hradci Kr., vdp. dr.
J. Novotný, professor v Hradci Kr., vdp. Tom. Coufal,
farář Veltrasy; po2 K: dp J. Matouš, duch. správce
Kukns, vdp. V. Havla, farář Pěčín, vdp. V. Dvořák,
farář Sádek, vdp. J. Raml, duch. správce v Praze-II.,
vdp. Fr. Kerner, kona. rada v Hradci Kr., vdp. A.
Suchánek, papež. prelát v Hradci Kr., vdp. dr. Jan
Hejči, spiritaal v Hradci Kr., dp. J. Kopecký, vikarista
v Hradci Kr., vdp. Dobr. Orel, professor v Hradci Kr.,
vdp. VI. Sekera, řiditel v Hradci Kr., vdp. Jos. Beran,
děkan v Král. Dvoře, dp. Fr. Dittrich, kaplan Poltčka,
dp. J. Kolář, kaplan Nechanice, vdp. Vine. Fittl, farář
Zdice, vdp. A. Bartoš, farář v Ranné, sl. redakce
„Obaovy“ v Hradci Kr.; po 1 K: dp. Stan. Hlína,
kaplan Náchod, dp. J.Černý, katechota v Hradci Kr.,
dp. J. Říb, vikarista v Hradci Kr., dp. J. Brabec,
kaplan v Hradci Kr., dp. A. Javorský, katecheta Ho
řovice, dp. V. Hák, kaplan Potěhy, vdp. V. Oliva, em.
farář Něm. Brod, dp. Fr. Zrzavecký, kaplan v Ranné,
dp. J. Celar, kaplan v Pouchově, — Všem dárcům
„Zaplať Bůh“. — O další podpory uctivě prosí Frant.
Jakl, kaplan v Hradci Králové, t. č. tajemník „Vše
odbor. adražení“.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dna 15. března 199: i ul,

pbenioa K 15-00—1600, žita K 11 80—12 60, jeěmar.c
K 8-20—10:50, ovsa K 6 45—690. prosa K9 60—1000
víkve K 09'00—12 60, hrachu K 2150—24 00, čočky
K 19:00—20'00, jahel K 1820, krup K 16 40—2400
bramborů K 200—220, jetelového semínka červeného
K 80:00—92-00, jetel.vého semínka ras. K 10600
—116:00, máku K 33-00—36:00 Iněného semene K 18*00
—20"00, 100 kg. žit. otran K 12-00,pšenič. otrab K1150,
U kg. másla K 2 20—260, 1 bg. sádla vepřového K
1:44—1-76, tvarohu k 028—032, + vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
5-20—600, jedna kopa drobné zeleniny K 00 -3*00,
1 kopa zelí 000—000 K, 1 pytel mrkve 2-60—300.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízi

>V

Praniškí JINOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatografie a rozpočty na požádání.
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ARENA,
majitel pily

v Kounově u Dobrušky
nabízí k stavební pezoně prkna,
latě, stavební dříví sekané i ře

zané všeho druhu v cenách nej.
levnějších. — Dle přání dodá
ihned atavivo ke stavbě vlastními

potahy. — Na dopisech budiž
poznamenána poslední pošta:

Bystré u Nového Města n. Met.

„NOE“
Velká úspora pro každého.

Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chvaluě známédržadlo kalhot
(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, valné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přeavědčení zjistí netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.

E“)

| ES ní o(e« +/hodinM čista
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 nasplátky; cena
levná, jakost výborná,

OBRAZY
s hracími stroji,

české nábožné písně hrající
sošky z porcelánu oměleckyprovedené,

zrcadla. dodává nejlevněji

(hmel František v Kolíně,

OOOOOODOOOO00000

|
Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanoeláři jen

F*raha=II., Eliščinatřída1080.
Ha venek obratem pošty.

BR
O 3 pokojích a kuchyni se vším
příslušenstvím v druhém poschodí
v „Adalbertinum“ lze pronajati
MB“od 1.března b. r. "jj

Jižní strana.

Podmínky v admin. „Obnovy“

VAGLAVSKÉNÁMĚSTÍPENMSV

Oznámení
V obecnou známost uvádím, že jsem

započal provozovati

živnost

dlaždičskou
a sice provádím veškeré v obor ten spa
dající práce jako: stavbu nových chodníků
mosaikových, betonových, pískovcových,
žulových atd., z různého kamene, stavbu
silnic a chodníků štětovaných. — Práce
zemní.
Rozpočty na požádání zdarma a franko.

Prose P. T. pány zákazníky o laskavou
přízeň, ubezpečuji, že bude snahou mojí,
bych vždy práci svěřenou co možná nej
levněji provedl k největší spokojenosti.

V hluboké úctě

Josef Štěp,
mistr dlaždičský

v Hradei Král v aepišilově tříděč. p. 360.

-a
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočaje 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, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárakon 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky ee přijímají a levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek se vyřizají.
SY“ Vše za levné ceny. "UE

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z krubů velelůstoj
ného duchovenstva svědčí © poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší vvhody.
Též na spláiky bez svýšení cen!

Ovocných s%
88 stromků

8000 kusů jabloní, třešní, višní a ořechů,
též něco švestek, slív a hrušek nejlepších
druhů v ceně velmi levné prodáJ. BUlíř,
Flditel měšť. divčí školy v Hradol Králové.

Kostelní náčiní
BE“ vlastní výroby "BE

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

KPXEXRÉXÉXXX MX
Nejdůstojněší bisk. konsietoří doporučený

umělecký závod

Jos. Ateslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wm
w- kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. a od
bornou dokonalostí přesná dle slobn. Zvlášť

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně 4a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná oznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

x Závod pro kostelnípráce a výrobu rámců x
saloženr 191. W+KEXPXEXXPKPXHKPX

1400 čtver, sáhů
stavebních pozemků u nádraží a kolem
školy na Pražském Předměstí u Hradce
Králové prodá a kupujícímu výhodné pla
tební podmínky poskytne

J. Kulíř,
ředltel měšťanské dívčí školy v Hradel Králové,

XKPXPRXEXPPXEXPPRPXE

PXPXPREXPMPXX

+
+X+

bodinát ajzlatník E

I Rychnově n. K.
přísežný znaler

c k. okr. soudu
Obrázkové

Cenníky zašle.
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Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

w Praze.
Písárna a dílny: Bubna 612.VII. Sklad: Vel. Karlova ul.

8. 30. Budova sv. Václavské záložny.

Ve vší úctě dosvěděnjí tímto rád a ochotně, že
jesle do chrámu Páně sv. Kateřiny přizemském
ústava pro choromyslné, závodem Vašim dodané a ve
velikých rozměřech dle vzoru pařížského provedené, jsou
dílem opravdu uměleckým a krásným, které na pozoro
vatele úchvatný a milý dojem působí, pročež díky nej
prdečnější Vám vzdáraje, nemohu opomenonti Vám pro
jeviti svou spokojenost s své uznání, kteréž v plnémíře
zaslubujete a spolu podotýkám, že práce závodu Vašeho
wřelého doporučení jsou hodaoy.

V Praze, dne 22. ledna 1900.

P. Josef Rumi,
duchovní správce při c. k. ústavu

pro choromyslné v Praze.

„»m———
Oltáře,sochya j.

ve vkosném a levném provedení

„přesně dle předpisů církevních v každém 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

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení| Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Dlavební mísla
nárožní, na nábřeží Eliščipě, pak do ulice
Chmelovy a třídy Jiříkovy v Hradci Králové

se prodají. — Bližší sdělí

ředitelství právovarního mčěťanstva
v Hradel Králové.

oOoOOOOOOGO»x

Vlastní výrobu -=
m- winěných látek

na obleky
-Ševioty, kamgarny, pervieny a všecka

kostelní sukna odporučuje

Ignác Strádal v Humpolci.
Vzorky na požádání franko.

8 Dot PdenníBO ts

toýní

Josef Neškudla,
c. a kr. dv. W dodavatel

v Jablenném nad Orl. č. d. 86

dopornčoje P. T. veledůst. duchovenstvaavůj věudeř osvědčený a mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

vŘech kostelnich | paramenů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franku se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

pro pány Ždámy
k nastávajícíma období

va nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
Da požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.———,,"
IIIC ÍCÍCÍCÍICCÁLÍCÍCÍE
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% u pětiletou zárukou, všech$různých
druhů, nejosvědčenějších a |nejlep
šich soustav, též na mírné splátky,
stále na skladě v hojném výběru

jedině k dostání
Vprvním sportovním závodě

Františka, Jiráčka, é
ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány..

POI OEIONERRRNIINICR

Veledůst. duchovenstvu, sl. feholím Pástavům
a P. T. obecenstvu:

uctivě oznamuji, že za tovární ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodící se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Natom a
mchaving colnimbia na místo mýdla zasílám
rovoěž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I zl. 20 kr. výše. Nehodící ne
břítvy přes vyzkonšení vyměním mebo
penize vrátím.

Vůbec veškerá toiletní zboží úabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svlášlní slevy.
Zásilky na venek rychle a eprávně vyřizuji.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snakou moji jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům poslonžiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
aklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Etlščina tř. 1 n.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko=
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druhy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po

by,

dos, Krejčík v Praze
) ) © (založenor. 1860.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

© o © Pisárnaa dílny:na Letné,Belcré
Karlova ul. č 30. Budova Sv.. Vác

lavské záložny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boži
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, kříltelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle zlobu kostelů a dle liturg. předpisů

svědčení veledůstojného duchovenetva.
Renovace starých oltářů a kostelních

znřízení.
Sbírka G00 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
Původní nákresy, cenntky a rozpočty besplatné a

BW" Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. VM)

soustavy kuželové a pneumatické, labod
ného zvuku a důkladného provedení, 8 praktickým
znřízením hracích stolků doperučuje (i harmonia)
sl farním a patronátním úřadům majitel c. k. výsady

BEDŘICH ČÁPEK,
stavitel varhan a harmonii v Poličce.

Závod založen roku 1874.

Jj K ŠÍan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 145 st, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

volujeme zvláštní výhody.

dího třída 612—VI1 Sklad: Velká

solidního provedení, čebož dokladem jest množství vy

Jranko. Ceny levné a příznívé plutební podmínky.

a záslužného kříže hudební akademie belgické

odborný umělecký závod

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se želežnými rámy, sí

lěmí 1 vsazcním.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
rade bezplatně beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

RB“ Nesčetná veřejnái písemná pochvalná uznání. "jiš
Založeno roku 1836.

ZOO-180000000 ODODVD 0000 D200D

Ignáce V, Neškudlá sn
z (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
-| (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
se na požádání franko zašlou.

[NKKWKKK NWN KWKKWKWNNNNNSKENNETH

řiležitostné hostiny upravuje a obstarává

Václav Vacek, maajitel.



Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky
hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemské.

Hedvábné a vlněnépokrývky. Šátky na hlavui převěsné.
gap*Uplnégarnitury.i

Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863.

„SLAVLA"
vzájemně pojišťovací banka v Praze,

uzavírá

pojlátění mnaúmrtí a dožití, věna dítkám, pemce a
pojištění množné.

aGletý muž zabespeší za čtvrtletní pojistné IK 8-48 pozůstalým kapitál K
1000-—, splstný hned po jeho úmrtí nebo při dožití O0. rohu. Po

pětiletém placení pojistné se zmenčuje o dividendu.
Nejvýhodnější podmínky. Všechen sisk náleší členům — pojištěncům.

V posledních letech vyplaceno $0 proc. pojistného.

07 dividenda 812.20184 koru a fondy
9

Samety. “SW Pevné ceny. MB“ FPlyše.

a 1
z továrny

Josefa Bergra v Horkách
ilovníkadobré kávy uspokojí. "iMi “

DŘVÁCKÝ SDOÁKŮD:
Libicképísně.22
Zpívejte unisono. 6 K. Zpěvní hlas 1 K.

. Pro 3 ženskéNašim ženám. v
8 prův, klav. nebo

mal. orch. od Jana Maláta. Part.1 K, hlasy po 20h.

Vražedný mil Baladaprosmís šenýsborsprův.
klev. na 4 ruce nebo mal. orch. od Vít. Nováka.
Op. 23. I. Part. 3 K, hlasy po 20 h.

Ballada prosborNeščasná vojna. „ún;
s prův. klav. na 4 ruce nebo mal. orch od Vít.
Nováka. Op. 23. II. Part. 3 K, hlasy po 30 h.

Kytice písnítroubských
Pro smíš. sbor 8 prův. klavíru od Boh. Vendlora.
Part. 2 K, hlasy po 40 h.

: Pro mužský sbor bez

Čtyři zpěvy. průr.odJos.SukaOp. 18. Pait. 1 K 50 h, hlasy po 40 h.
: Pro smíšený sbor 8

Tři zpěvy. (ad lib.)odJosefa
Op. 19. Part. 1 K 60 h, hlasy po +0 h.

Pro muž. hlasy bez prův.
Pět sborů. od O. Nebušky.Op.2.
Part 1 K 20 h, hlas 40 h.

Pro 8 ženské hlasy
Tři písničky. bezprův.od Em.
Chvály. Part. 80 h, hlasy po 156h.

(Soprán ave u
Čtyři dvojzpěvy. fi%
Procházky. Op. 13. Part. 1 K 60 h,hlasy po 20 h.

Stálým odběratelům výhody, objednají li přímo

v hudebním závodě EDINON M. U.
(Mojmír Urbánek).

PRAHA, jen paf“ Václavská ul. čís. 21.

růr.
uka.

K čís. 2936.

Vyhláška.
Městská obec Královéhradecká prodá cestou

offertní jeden pár tažných konf. Koupěcbtiví mobou
koně ty prohlédnouti v poledních hodinách. Na
bídky zapečetěné přijímají se do 1. dabna 1902
v podacím protokole purkmistrovského úřadu.

Porkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 156.března 1902.

Starosta:
Dr.Ulrich.

Do obchodu
amířeného neb moučného prosí o místo dívka
s dobré rodiny v obchodu tom poněkud obeznalá
Ctěné nabídky pod značkou „A. B.“ poste restante

Králův Městec.

Založeno r. 1860.

Do Hradce Králové a okolí!

Dovolují si P. T. ctěnému obeceostvu a vá
ženým svým příznivcům oznámiti, že jsem svůj

sochařsko-kamenický závod
přesídlil do ulice Čelakovského

(vedle c. k. ústavu ku vzdělání učitelů)

do vlastního nově postaveného domu a dílen. —
Udržuji též stálý sklad botových nábrobků z do
mácích i cizozemských druhů mramorů, žuly, sie
nytu, labradoru, též hořického plakovce. Upozor

za 80 hal. (bez porte)

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

ňuji na svůj závod P. T. pány stavitele k dodání
mramoru k účelům dekoračním pro vestibuly,

facady,lázně,koupelny;zařízenípro uúzenáře,OU
řezníky, kavárny, desky ma mábytek pro;
cukráře, koželuby atd.

Rozšífiv značně svůj závod, jsem nyní s to
i větší práce hřbitovní rychle a přesně prováděti,
aniž třeba jest zdejšímu P. T. obecenstvu na dále
se do Prahy, Plzně, Vídně atd. obraceti. Prose
o další ct. přízeň, kterou zachovati vždy mojí
snahou bade zoawenám

v bluboké úctě

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradoi Král.

JJ) K měsíčně
může si každý spravedlivě a lehce vydělati. K do
ptání s přiloženou pošt. známkou. — Fr. Pilz,

Emmerich Německo.

EW000
CASUS RESERVATÍ
EPISGOPALES ——

pro dlecesí kraloréhradeckou,

jež dle předpisu tištěné nalezati so
mají v každé spovědnici, nabízí na
desce kartonové 8" tiskem zřetelným
tištěné 1 kas po 10 h. — 10 kusů

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

| odbor
p7- náležejí

ZP ci před
měty

levně a
přesně
shoto

vuje sirotóineo .
»rRůženocová výrobnac«

Praha I., Konviktská ul. 296.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

a COVVNC)
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katolický a zasiláatelský závod

Josef Poláček 4 spol.
továrna na sukna

< EIurnapolci
doporučuje veliký výběr černých a modních látek pro

P. T. veledůst. duchovenotvo.

EKupřání poskytují se výhody platební.
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Vzorky na požádání zdarma a franko.
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Hrob slavný.

dil jeden pán s prošedivělým již vousem vže
lezničním voze, kdež jakýsi „svobodomyslný
občan“ právě byl ukončil svůj výklad o kně
žich, církví a náboženství. Všickni se poněkud
zamlčeli. Zmíněný občan, který, jak to u na
šich svobodomvelných bývá, velikou domýšli
vostí a „úchvatnou výmlavností“ byl obdařen,
vzpamatoval se nejdříve a řekl: Nejlehkověr
nější jest, kdo věří kněžím. Na to odvětil pán:
Já jsem poněkud jiného náhledu. Zdá se mi,
pane, že jste buď řezník anebo obchodník s do
bytkem. Budete-li mlaviti o dobytku a mase,
ta se první hlásím, že vám buda věřiti. Ale
když mluvíte o náboženství, tu myslím, že
nejlehkověrnější jste vy sám, a potom hned
ten, kdo vám věří,

Tato příhoda napadla mi dnes, když mám
psáti článek velkonoční. Naše křesťanská vel
konoc s tou Kalvárií a s tím hrobem přeslav
ným je základním kumenuemcelé té velkolepé
soustavy našeho vznešeného náboženství. Ale
kolik lidí za dnů našich dá si práci, aby něco
důkladného četlo, vyslechlo, avážilo o těchto
věcech! S úžasnou povrchnosti jako ten občan,
jenž jel z trhu po železnici, jsou mnozí hotovi
se svým úsndkem o náboženství, A nejsou to
jen občané z lidu, nýbrž právě naše vzdělan
stvo, naše intelligence patří v ohledu nábožen
ském k nejlehkověrnějším lidem. Bez důkazů,
bez logiky, bez rozmyslu věří se všemu, coko
liv kdo řekne neb napíše proti náboženství.
A co nám při tom všem útrpný úsměv vzbu
zuje, jest to, že takoví občané i vzdělanci my“
slí, že lehkověřní jsme my křesťané.

Pravý opak toho je pravda. Náboženské
přesvědčení křesťanských vzdělanců spočívá na pře
pevných sákladech a důvodech. Jeden takový dů
vod vybrán dnes pro velkonoční článek náš a
obsažen jest ve dvou slovech: Hrob slavný.

Podivuhodná dějepisná událost jest tu před
očima ducha našeho. Žil totiž za římského cí
saře Augusta národ, který se honosil posvát
nými knibami svými. Knihy ty byly tehdáž
taky přeloženy do jazyka v tehdejší říši římské
nejvíce rozšířeného, do jazyka řeckého. Celý
téměř svět věděl z knih těch, že se právě za té
doby Augastovy očekával příchod jakéhosi
Obnovitela světa. Tak hlásaly přepodivné knihy
ty. A kdo je znal blíže, kdo se jimi více za
býval, dočetl se tam, že ten očekávaný Ob
novitel světa — Messiáš — nezůstane v hro
bě a že tělo jeho „neuzří porušení“, to jest,
že nezetlí, Zouleu knih těch věděl, že jest tam
psáno o přepodivném předznaku těchto věcí
v osobě proroka Jonáše. A co rovněž překva
puje, v knibách těch psáno jest, že hrob toho
Očekávaného bude slavný.

Tak mluví dějiny řekněme až do dob
císaře Augusta. Avšak dějiny neumlkly dobou
tou. Mluví dále, mluví podivué věci, ale uchva
cují mysl, naplňují obdivem duše. Za císaře
Augusta rodí se ten, jenž slove Kristus a před
celým národem dí: Já to jsem, o kterém to
vše předpověděno. Na mně vyplní se přeta
jemný předznak Jonášůvl Já to jsem, který
nezůstanu v hrobě, ale třelího dne vstanu
z mrtvých! A nepovídá si to jen prostý lid.
Ti vzdělanci, tu intelligence tehdejší to ví, ti
„vůdcové národa toho“ to znají a proto pečatí
hrob a dávají tam stráž. Dornivali se, že lid
atím vícedějiny přestanou mluviti o tom Kristu.

Avšak dějiny promluvily opět, promlavily
důrazněji, jasněji než před tím. Dějiny, jež
hlásaly předpověď, že „hrob jeho bude slav
ný“, oblásily udivenému světu, že hrob jeho
se stal slavným skutečně.

Od toho hrobu pádí k pánům svým do
města vojáci, svědkové vyplnění oné před
povědi a podávají důkaz, že hrob ten sku
tečně jest slavný. Ubírají se tam zbožné ženy
a slyší: „Vstalť jest“ a vidí očima svýma, že
opravdu hrob ten jest slavný. Běží tam dva
moži Petr a Jan. Nojsou lehkověrní, pochybují,
zdá se jin, že to nějaký sebeklam dobrých

žen, ale očima i rakama přesvědčají se. Nejprv
Jan, který předběhl, vidí pohřební plátna,
v nichž tělo bylo zavinuto. Přichází Petr,
vstupuje do hrobu, vidí plátna též a roušku,
která byla na hlavě pohřbeného, ne spolu
e plátny položenou, ale zvlášť svinntou na
jedno místo. Vstopuje do hrobu i ten, který
dříve přiběhl. A očím ducha mažů těch svítá
světlo božské z hrobu toho. Začínají více pře
mýšleti o předpověděch posvátných knih svého
národa, a přemýšleníto, ne tedy povrchní lehko
věrnost, nutí mysl jejich k přisvědčení k té
veliké pravdě, že vstal Pán z mrtvých, a tím,
že hrob jeho jest slavný. — A to není to je
diné, čím svítá jim eláva hrobu toho, Po čty
řicet dní přesvědčují ee, že opravdu neuzřelo
tělo to porušení, dotýkají se ho, jedí s Pánem,
jenž byl mrtev u žije. A tak se stává, že dě
jiny mluví dále, mloví jasně a přesvědčivě.
Svědkové přemnozí — dříve pochybující, tedy
ne lehkověrní, ale zrakem a hmatem přesvěd
čení, dříve bojácní, pak stateční volají o dě
jinách lidstva: Co jsme viděli a slyšeli, čeho
se ruce naše dotýkaly, to vám zvěstujeme
přísežně — před Bohem — tuk svědčí. A za
to svědectví dávají život. Čož divu, že i ve
světských dějinách židovský dějepisec Josef
Flavius úchvácen byv mocí skutečné události,
napsal na listy dějin, že Kristus vstal
z mrtvých třetího dne.

Co jest tedy proti takovéto podivuhodné
řeči dějin řač nějakého „svobodomyslného ob
čana z trhu jedoucího anebo při pivě přílišně
mlavících ústrojů svých užívajícíhho? Co jest
tento důkaz, který vine se dějinami od staro
věku až do doby nové nejprv jako předpověď
a pak jako vyplnění. co jest pravím tento
důkaz proti domněnkám do sebe zamilovaného
a sobě samému lehkomyslně věřícího profes
sora? Co jest tento důkaz krví a životem
stvrzený proti pamfletu (posměšnému spisku)
za peníze najatého buď rozervance nebo bíd
níka často ze židů pocházejícího, jakým byl
na př. „filosof“ Heinel? Kde jest přesvědčení
rozumné, rozvážné, na důvodech nezvratných
spočívající, a kde jest lehkověrnost, povrchnost,
ledabylost? Kde jest logika, to jest důsledné
myšlení, a kde je fráse, čili mluvení be: tmy
šlení? Kde jsou dějiny, a kde je zavírání očí
před jejich světlem a uší před jejich hlasem?

Kdo bez vášně, bez pýchy, bez předsudku,
bez duchovní lenosti tato velkolepou řeč dějin
uváží, přidává se zajisté se světlým rozamem,
8 utěšeným srdcem ku křesťanům velkonoc
slavícím a radostně volajícím: Opravdu hrob
ten jest slavný!

Ale na něco ještě okázati dlužno. Ani
s Kristovým z mrtvých vstáním neumikly dě
jiny o slávě toho brobu. Od toho přepamátného
třetího dne valí se proud dějin člověčenstva
vždy dál a dále, nyní již po dvacátý věk. A
jaká jest řeč dějin těchto věků o tom slavném
hrobě? Zřetelná jest opět tomu, kdo zúmyslně
vezavírá očí, jako ti, kteří podplatili vojáky,
strážce hrobu, aby lhali. Zřetelná jest řeč těch
dějin, pravím, nebot právě ty dějiny ukazují:
kam vniká sláva toho hrobu do myslí a srdel,
čili kde lid i vzdělanstvo pevně a živě věří
v Kristovo z mrtvých vstání a tím v život
věčný člověka, tam že ekvétá i pravá vzdělanost
věda, svoboda. síla národů. Kde hyne v myslích
a v srdcích sláva toho hrobu, tam hyne národ,

Sotva dvě leta tomu, co zavřela se kniha
událostí věku devatenáctého, a jen slepý nevidí,
že tou měrou hyne všecko vyšší snažení v jed
notlivcích a síla národů, jakou hyne v myslích
sláva toho přepamátného hrobu.

Ano! Sláva toho hrobu a sláva národa
jest v nerozlučném spojení. A naopak! Kde se
kopá na novo hrob Krista ve smyslu intelli
gence židovské za dob jeho, tam se kopá hrob
národům, jako se to jakoby varovným před
znakem stalo národu israelskému.

Proto jen s vážnými, velice vážnými my
šlénkami slavím letos velikonoc. Naše nbohé
Rakousko! Vyhladilo sláva brobu Kristova
obzvláště vysokým školstvím svým z myslí a
ze srdcí mnohých. Ubohé Rakousko vypěsto

fmserty se počítají levně,
Obnova vychásší v pátek v poledne. I
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valo vzdělanstvo čili intelligenci podobnou
inteligenci, která neporozuměla hlasu dějin a
chtěla zabrániti slávě hrobu Kristova. A dnes?
Jako druhdy Daniel předpověděl, že po zavr
žení Krista přijde vojevůdce u vojskem a zpu
stoší svatyni 1 cbrám a až do konce bude
trvati zpustošení, tak se sni zdá, že valí 8e
bouře na Rakousko, jež hledalo sláva v zapo
menutí, ba v potlačování slávy hrobu Páně.
V minulé dny zabazají na př. německé listy
v říši Škrabošku s tváře své. Po strašném vele
zrádném škandálu, jejž Všeněmci způsobili
voláním slávy pruské rodině královské a tlu
čením na palty, když se volala sláva našemu
panovnickému doma, napsaly noviny ty, že to
sice zavrhují, ale bude-li se Rakousko roz
padat, že přece německá část jeho nebude
„ostrovem nikomu nenáležejícím“, že „srdečná
náklonnost Némců v říši bude pří Němcích
v dosavadním Rakousku“ atd., a že se blíží
pro tyhle věci — bouře. Jinými slovy to zní:
„Viléme, ty budeš tím vojevůdcem, který přijde
8 vojskem ohromným, a způsobíš zpuštění,
které bude trvati až do konce“, ty vykopáš
hrob Rakousku.

Srdce upřímného patriota (vlastence ra
kouského, kterým by byl rád každý věrný
Čech), svírá se bolestí při takových zjevech.
Ale dějiny akazují nejen na slavný hrob Kri
stův, ale neslavné hroby říší, v kterých pod
ryto bylo náboženství. A že by nyní na řadu
mohl přijíti hrob Rakouska, to je dle dějin
velice pravděpodobno. Dříve než hrob pobanské
říše římské přišel na řadu hrob národa zvláště
milovaného. Což by bylo divu, kdyby dříve
vež hrob říše německé přišel hrob Rakouska,
Prozřetelností tolik milovaného, katolickou
vírou zachovaného.

Avšakť jest jiš tento Lid(husitský) zutorselý
a neohbilý, še my vás nemůšeme na to navéstt,
kdyš ve klekání zvoní, abyste vy klekli a poděko
valí milému Bohu z dobrodinství jeho... I sadase
stydíte či co jest toho? Věrný já to pomním, v Ro
kycanech když bylo (sa věku úplně katolického),
nějacíť jsou dříve byli lidé hbvější k dobrému;
kdyš ve klekání zazvonilí, ihned klekli sami starší
a nám ihned: nu děli, kde jste, klekněte a děkujte
Bohu! Též v pátek, kdyš v pol dne zvonili na
památku umučení Božího, hned klekli.

Jan Rokycana, duchovní správce husitův.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 25. březnu.

(„Prager Abendblatt“ sumlěclloyální projv českých
poslanců proti Sehónererovu u všeněmeckémuvolání
„Heil den Hohenzollern“. — Zapomenutí na dvě
první české doktorky lékařství. — Náhlý soud p.

dra. Friče na sturoměstské radnici.)

V zasedání říšské rady ve Vídni dne 18
března okorunoval poslanec SchOnerer proslo
vené zde projevy německé „loyalnosti“, která
v říšské radě posměšně mluvila o dohořívajícím
františku, o řinčení oken císařského hradu
vídeňského, bezohledným provoláním „Eletl den
Hohenzollern“. (Co znamená provolání slávy
dynastii, jejíž netajenéúsilí již po dvě stě let
mečem iagitacemi zcela zřejmě pracuje0 pod
vrácení trůnu domu habsburského,co znamená
provolání slávy této dynastii v zákonodárném
sboru říše doru habsburského, to netřeba vy
kládati. Čím zchátralejší individuum k tako
vémuto skutku se odváží, tin jest jasnějším,
jak hluboko a do jakých až vrstev se prušácká
agitace u nás již rozšířila. Kdo má u nás naj
přednější zásluhu o Šíření se a domácnění
pruských agitaci, to jest obecně známo. Sami
jsme různými daty na těchto místec k tomu
poukázali, že jistému drahu veřejných činitelů
zdá se to býti docela Ihostejným, slonží li pod



orlem domu habsburského, anebo kdyby měli
sloužiti pod orlicí pruskou.

V tom eměra pracuje se horlivě a nás
dále i po parlamontním problášení Scběnere
rově, které předce mohlo otevříti oči každému
dokonale. Jak se z Vídně tvrdí. jistí tamní
krubové však dokonce co nejpečlivěji tají, aby
se o zřejmou velezrádnou tendencí nesoncím
činu Schůnererově nedostala ani ta nejmenší

zpráva a vědomost na nejvyšší místa, před
nimiž se patrně skutečný 8'av v naší říši pa
nující systematicky zatajaje a poukazováním
na potemkineké vesnice falešné, ad hoc při
strojené loyality prosofilů zastírá. Provolání
Schčrererově schválně se dává nepatrný význam,
jenž prý nestojí ani za vážné povšimnutí, ač
by za ně každý vagaband, kdyby je někde
v zastrčené vsi pronesl, byl na leta zavřen.

Po velezrádném provolání Soběnererově
na říšské radě ihned ujal se jménem českého
klubu poslanec dr. Kramář slova a sice ujal
se slova proti Schěnererovi a jebo vývodům
a řeč svou za souhlasu všech slovanských po
slanců skončil provoláním slávy Habsburkům.
To je taktam a faktom jest, že se vládní orgán
c. k. místodržitelství království Českého v Praze
„Prager Abendblatt“ o tom vůbec buď nedo
věděl, anebo to před svým čtenářstvem zů
myslně zatajil.

Když totiž dne 19. března včísle 60.
v úvodním článku „Fr Kaiser und Reich“
o afeře Schonererově pojednával, ta sdělovél,
že jednání jeho odsoudil dr. Derschatta jménem
německé strany lidové, dr. Funke jménem ně
mecké strany pokrokové a dr. Kathrein jménem
Němců vůbec. Že však nejspontaňnějším spů
sobem proti Schůnererovi a praským agitacím
u nás vystoupil jménem českých poslanců dr.
Kramář, to pražský vládní list patrně zůmyslně
neuvedl, což svědčíi v jakém duchua v jakém
směru jest řízen. Následkem toho jest každému
čtenáři lista toho volno za to míti, když dle
své nejprvnější povinnosti důležitý loyální
projev českého poselstva nepokládal prosvé
čtenáře za potřebné zaznamenati, že Čechové
ku projevu Schónererovu snad dokonce tleskali,
jako ve skutečnosti činili poslanci němečtí.
Nyuí bynic jiného nescházelo, než-li aby „Pra
ger Abendblatt“ místo povědění pravdy 0 ne
loyalnosti německé začal viniti z velezrády a
neloyalnosti — Čechy a aby proto pokládal za
potřebné odporučovati a odůvodňovati proti
nim persekuce a žalářování.

Mámeza to,že pan místodržitel království
Českého o tomto nejnovějším kousku „Prager
Abendblatta“ jistě neví a že iokoll jeho ušlo,
že důležitý loyální český projev, o němž byl
list ten své čtenářstvo zpraviti povinen, byl
„Prager Abendblattem“ z důvodů nade všechnu
pochybnost nepřípustných na úvodním místě
zatajeu. Proto, když žádný z pražských listů
neměl za potřebné k tomu poukázati, přivádíme
to na denní pořádek zde my a sice proto,
abychom ukázali, jak vládní orgán českého
místodržitelství před svým čtenářstvem v úvod
ním článko zatajil loyální projev, jež vysloven
byl dynastii a panovníku v plné říšské radě
poselstvem celého českého národa jako v od
pověď na útok všeněmecký.

Zjev ten jest nanejvýš pozoruhodnýa činí
makavými poměry, z nichž vlastně všelijací
Scbůnererové roditi se mohou. Doufáme, že

- FEUILLETON.
U líbání.

Napsal Josef Váňa.

Ó chvíle velkopáteční, ty dobo nevyličitelná
v dějinách útrap a tragedií! Z hořkých napjetí
tvých poprvé zahřmělo v bezcitný svět slovo
»odpuštění« a z palčivých okamžiků tvých za
břeskla v temnotu a v mrákoty jitřenka jasu a
světla, zavoněl dým lásky a lidskosti u zavanul
dech bratrství, rovnosti a svobody. —Ó chvíle
nedoceněná|

Go goto! Duše má nevidí u ztemnělé paty
tvé chmury mraků, nevidí Jysou leb tvou vzdo
rovitě bíti ve vztek bouří a vichřic, nýbrž zří,
jak nádherný sluneční jas rozlévá celé kaskády
světelné po tvých zdrásaných skráních a vlnky
etherné jak mihotavě laškují v hlubokých záhybech
tvých zkřivených boků.

Golgoto! Ohluchnul posměch,urážky, klnutí,
rouhání metané na temeni tvém v zsinalou a upl
vanou tvář, z otevřeného krateru tvého rozlil se
v celý svět nový život, nové vzkříšení a — nové
umírání. — A úsvit a světlo, jas a záře, to vše
vyšlehlo z rozeklané lebky tvé a v nedozírných
výšinách zaskvělo se jak fatamorgana ohnivým
nápisem kříže: »V tom zvítězíš l«

Byl veliký pátek — takový, o jakém právě
duše má vždycky snívá, Jarní slunko zářilo na
čistě modrém jarním nebi a pod jeho paprsky

tyto řádky postačí, aby pau místodržitel krá
lovství Českého více nepřipouštěl, aby na jeho
účet m zodpovědnost vládní orgán „Prager
Abeodblati“ zatujoval fakta a zejména když
v nanejvýš choulostivé a vážné době jsou to
loyální projevy, svědčící přímo panujícímu
domu 8 panovníkovi. Vždyť předce není to
nemožnosti aby o tomto jednání vládního tiska
z české strany nebyla případně sama koruna
zpruvena, aby bylo konečnějednou jasno, kdo
umlčováním a zatajováním skutečného stavu
věci vlastně pruské agitace u nás podpornje,
neboť kdo český odpor proti nim zatajuje, ten
timto zutajováním zřejmě proti nim nepoužívá
všech prostředků, jež se vládním tiskem proti
nim stavěti nejenom mohou, ale stavěti mají.

Tolik bylo zapotřebí poznamenati v cho
vání se „Prager Abendblatta“ v afeře Schóne
rerově, při niž tento vládní list loyalní projev
českého národa prosté ignoroval a om]čel, Proč?
Duufáme, že se ua to buď na říšské radě nebo
ua sněmu královatví Českéhoněkterý z českých
poslanců zeptá,

+
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Zapoměnlivost české veřejnosti slavila
v minulém týdnu v Praze nejbujnější avé orgie,

ři čemž pražská žurnalistika poskytovala ža
ostnou stafaž smutného statisty. Na české

universitě konána byla promoce slečny Honzá
kovy na doktoru lékařství. A pražské noviny
mohly se rozprohýbati komplimenty a obdivem
nad tím. Upřímuě slečně doktorce Houzákové
k dosažení hodnosti doktorské gratulujeme,
avšak pří tom nám dovolí poznámku, že prven
ství důstojnosti této u násjí nenáleží. Onajako
doktorka mediciny jest Češkav řadě až třetí.
Dvě její předchůdkyně hodnosti té dosáhly za
poměrů daleko obtížnějších a nesnadnějších,
než-li bylo překonati slečně Honzákově. Ona
šla již k důstojnosti té mnohem pohodlněji,
hezky doma a podporovánaa provázena 8ympa
tiemi i přízní celé české veřejnosti.

Proto musí býti každému spravedlivému
člověku při oslavování promoce slečny Honzá
kovy líto, že zapomenuto bylo na první dvě
české doktorky lékařstvíslečnu Bayerovu a
slečnu Khekovu, které před více než-li pat
nácti lety v cizině a za poměrů nanejvýš ne
vlídných, o nichž sl. Honzákova nemá aui zdání,
hodnosti doktorek lékařství si vydobyly. Na
to pražské, emancipaci ženské holdující dámy
neměly při promoci slečny Honzákovy zapo
mínati. Vždyť na výše jmenované dvě první
české doktorky lékařství bylo především pou
kazováno, když byla odůvodňována potřeba
založení ženského gymnasia v Praze.

A nyní na ně celá Praba zapomněla, ač
dámy ty jako praktické lékařky, tušíme že ve
slovanských zabraných zemích, ve službách
vládních působl z toho důvodu, poněvadž se
Ssuad v pražských dámských, pro ženskou
emancipaci horujících kruzích uživici nemobly.

To jsme měli zu vhodné poznamenati, jak
se v Praze zapomíná — —

$ *
*

Mioulý týden odehrála se v Praze afera,
kterou nelze mlčením přejíti. V „Úase“ ob
jevilose anony mnízasláno neznámýchotců
dcer, které prý navštěvují městskou pokračo

chvěla se země, těžce oddychovala a probouzela
se k novému životu lásky a mateřství. A vzduch
byl takový čistý, takový průhledný a jasný, že
lesy na dalekém obzoru byly jako na dobmat. A
v prohřátém tom moři vzduchovém třepotal se
skřivan a sypal celý déšť trilků v probuzené a
zmlazené jeteliště. A celý roj pěnkav a strnadů
přitáhl od lesů, zalehl v zahrady a rozepěl se
v píseň jásavou, radostnou, neumikající. A celou
ostatní přírodou táhlo pak jakési slavnostní zenlk
nutí, nutící k vroucí modlitbě a zbožnému roz
jímání,

Babička Šimkova ustrojila se asi ke druhé
hodině odpolední ve špýchárku slavnostně. Vzala
si zelenavý špenzr, květovaný fěrtoch a na hlavu
bílou, čistě vypranou plachetku. Do vyšívaného
šátku zabalila »Nebeklíče « veliké brejle, do
kapsáře pod fěrtochem strčila dva plesnivou ze
lení pokryté krejcary, jež vyšťárala v dědové
vestě. Chtěla jíti do kostela »líbat= a tu musila
míti krejcary do Božího hrobu. Bez nich by
nikdo v Českomoravské vysočině ani sk líbání«
nešel,

»Babičko, já půjdu s vámi« ozvalo se za ní
asi čtyřleté děvčátko.

»Nemůžeš, děvečko, já se jdu modlit a ty
bys tam jen zlobila,«

»Nezlobila, babičko, budu hodná, jen mne
vemte.«

»Tak pojď, budeme líbat Ježíška.«
A babička vzala vnučku za ručku a kráčela

k malému venkovskému kostelíku. Byl otevřen
dokořán a nebylo v něm ani živé duše, Jen kluci
bonili se venku okolo a klapali na klapačky a
řechtali na řebtačky,

Boží hrob bylv kostelíku zrovna u vchodu

vací škola. V zaslánu tom bylo bez včeliké
spojitosti uvedeno, že kateobetá této školy dr.

rátný tupí české spisovatelky Světlou, Něm
covou a spisovatele Neruda, že odsuzuje ně
meckého básníka Heina a že se nepříznivě
vyjádřil o deputaci pražské městské rady, vy
právené do Paříže k oslavě stoletých naroze
Viktora Huga. V zasláno tom bylo žádáno,
aby byl dr. Vrátný jako katecheta ihned su
spendován. Správa král. h). města Prahy vede
na místě pana primatora dra. Srba jeho první
náměstek p. dr. Vojtěch Frič. Toto mezivládí
ve starostování páně Srbově jest pro p. dra.
Friče jako prakticlrování na primatora, jímž
ee po dru. Srbovi doufá bezpečně státi. Proto
dr. Frič se chce ukázati, jak se k tomu úřadu
výborně hodí a jaký by byl „Šnajdik“ purkmistr.

Prahoa po velikánských a nesmrtelných
čivech, jimiž by evoa věhlasnost a upíranou
moudrost a rozvážnost dokázal, s nadšením
uvítal výše zmíněné zasláno „Času“ a místo,
aby se dal v redakci „Času“ opatrně poptati
po adresách anonymních otců onoho zaslána,
aby dle jejich výrokůa udajů, za jejichž správ
nost by pánové ti račili, dal celou ta záleži
tost od povolaného k tomu dozorce nábožen
skóhbo vyšetřiti, ujal se celé věci sám.

Citoval si na radnici dra. Vrátnébo, který
mu nepopřel, že o literární působnosti výše
jmenovaných osob dle svého náboženského
stanoviska ve škole k dospělým dívkám mlu
vil. Akonec konců byl, že bez dalšího výslechu
rodičů žákyň, bez dalšího vyšetření a konsta
tování souvislosti a podrobností, jak dr.
Vrátný co přednesl, byl tento k rozkazu ano
nymního zaslána čili prostě řečeno dennnciace
„Času“ sl. městskou radou král. hlav. města
Prahy rovně řečeno z obecní školy — vyhozen.

„Jnete jadicate filii hominum“ nachází
se psáno na starobylém obraze Spasitelově
v sní, kde sl. městská rada pražská svá za
sedání koná. A tu se nám zdá, že všichni
pánové, kteří dra. Vrátného z městské školy
vybazovali, buďto na toto napomenutí zapo
mněli, anebo seděli k němu obrácení zády.j

V tom vojmenším nechceme 8e a nemáme
příčin dra. Vrátného se zastávati. Jeet-li něco

sám. Avšak zakročení proti němu nemáme ani
za správné, ani za jemné. Předně dle zpráv
do veřejnosti sdělených zakročení to bylo za
vedeno na anonymní zasláno v Jistě, jehož ne
pravdomlovnost a strannickost byla již maoho- 
kráte prokázána, Proto máme za to, že měla
býti vyšetřena jména zasýlatelů onoho nepo
depsaného zaslána a potom měla býti celá věc

podrobně vyšetřena ve škole a sice správou aozorci školy tě.
Pak-li se dr. Vrátný nějak přeřekl a

přestřelil, měl býti při prvním postížení
upozorněn, aby se to více neopakovalo. Ale
pan uáměstek dr. Frič s ním prostě mlavil,
jakoby byl knihovním majitelem města Praby:
„Já nechci, já si nepřeja“. To vyhlíží, jakoby
byl pan dr. Frič „Praha“ jenom sám.

V tom nacházíme chybu, že oproti dru.
Vrátnému nebyli jako žalobci postaveny určité
osoby a že při případném uznání viny nebyl
především napomenut, aby se příště podrob
ných literárních rozborů při vyučování nábo
ženství varoval.
————

na levo. Byl jednoduchý a prostinký. Lampičky
červené, žluté a zelené prskaly tam a blikaly a
libá vůně z rozprostřeného chvojí šířila sc celým
kostelem, A na zemi před oltářem, na němž bylo
zahaleno Nejsvětější, byl položen na černém ko
berci krucifix, Babička se sklonila, políbila zbožně
dřevo kříže, pokřižovala se a dala krejcar do kasy
na Boží brob v Jerusalemě.

»Polib taky«, zvolala na děvčátko, va tu
máš, dej taky krejcar na Boží hrob.“

Děvčátko poslechlo babičku, ale dívalo se na
to na všechno jaksi udiveně,

»A tady si sedni a buď hezky zticha, já se
budu modlit.«

A babička nasadila okuláry, rozevřela »Ne
beklíče a ponořila se v tichou modlitbu,

Děvčátku to trvalo jaksi dlouho. Chvilku
sedélo tiše a dívalo se na blikotání barvených
lampiček, pak ole upřelo zraky na krucifix na
zemi. Problédlo ho od hlavy až k patě, ze spodu
i ze strany a omakelo ručičkou se všech stran.

vBabičko, kdo to je?« ozvalo se náhle
nahlas.

"Babička podívala
usmála se.

eMIič,to je Pán Ježíšle
»Pán Ježík? A co má tuhle na rukou ?«
sRány a hřebíky.«
"A tuhle na nohou?a
»Taky rány a hřebíky«.
"A proč tu takble leží ?«
eZabili ho.«
sA kdo cho zabil?«
»Židé1“
"A proč ho zabiliře
»Protože sám chtél.«

se přes okuláry a



Ale když na demnneiaci „Caen“ byl nad
ním svolán„náhl? soad,“ to působí za dnešních
dnů nanejvýš trapně. Byť byl pány dr. Vrátný
nalezen vinným, mohla být při tom zachována

ři nojmenším obvyklé forma soudního prů
běhu a p. dr. Frič nemusil ovalem vyhovovati
nátlako anonymního zaslána listu, jenž jednak
ani katolickým není, ale který jest nejrozhod
něji protikatolickým. Překvapuje pak, žei
členové mněsteké rady, kteří „Čas“ pro jeho
klepařatví soudně stíhali a ze lživosti nsvědčili
a kteří p dra. Friče a jeho spůsobů nijak si
neváží, najednou ochotně „náblý soud“ pro
vedli bez úvah, jaký to bude míti dojem na
všechno pražské učitelstvo. Teď v Praze po
stačí dáti do „Času“ anonymní zasláno proti
některému učiteli a ten již ze školy poletí,
ovšem že takovéto spanilomyslné a rozvášné
jednání samosprávy první obce české v jiných
případech zkorigojí — ©. k. orgány vládní.

V Praze panuje udivení, jak jistí pánové
„Času“ a p. dru.
k službám a proto se mu jeho řízný způsob

rakticirování na purkmistra ani neznzlívá.
Vojmena katolická strana a duchovenstvo
v Praze nemají k tomu vlastně práva, neboť
p- dr. Frič byl k té moci, jíš na radnici po
živá, dosazen hlasy katolických a konservativ
ních obecních starších a proto z vděčnosti za
to spravoje ge nyní rozkaz" protikatolického
„Času“, k jehož anonymníma pokynudra.
Vratného jako očitele náboženství ze Skolydal
náhlým soudem přímo — vyhoditi k posmě
chu a radosti všech židovskýcha
protikatolických novin, které to
P? celém světě s jásotem roztrouily.

"To stalo se leta 1902 za starostování a
náměstkování pánů, ješ katolické a konserva
tivní kraby k vládě Prahou povýšily a v dů
stojnosti té drží. Nyní nejplněji došlo na naše
slova a na naše výstrahy, když jsme své doby
na těchto místech pražské katolické činitele
varovali, aby nevybáněli domněléhočerta mas
kovanýmsatanášem|

Maria jest po Kristu nejmilostivější,še šádá
náramně velmí a oroduje sa nás... Ty

bídný a hanebný člověče,ješto smíš říci: šema jako
jena. Baděvněťjestpodehnanáapovýšenánade
všecky šeny, ona důslojenstvím svým 1 anjely

Týsle činía hřeší, kdoříkají: „Co nám
mohou svatí ití; nevyprosímlitsám, oni nevy
prosí. Velmi jest to slé, nebo ons svatí, kteří jsou
v mebí, milejší jsou Bohu neš my, a raději je
uslyší Bůh. A protob jsou velmi pomocní.“

Jan Rokycana, vrchní správce husitské církve.

Obrana.

Úpadek moci papeňské. Do konce
století 18. tvořila Evropa křesťanskou obec,
jejíž hlavou v duchovních věcech byl římský
papež. A poněvadž náboženství nesmí býti
považováno za soukromé jakési rozumování,
nýbrž musí býti základem životní činnosti,

(E

»A proč chtěl?e
»Ínu, aby nás vykoupil.«
„Vykoupil . . . J« tázalo se prodlouženě

děvčátko a zarazilo se na chvilku a bylo viděti,
že tomu slovu nerozumí.

»Co to je, babičko »vykoupile? | zvolalo
zvědavě najednou dále.

»Inu, abys mobla přijíti do nebe.«
A děvčátko už rozumělo. Usmálo se a za

čelo hladití Ukřižovaného tik jako to doma činí
valo své panně a pořád jen říkalo: vJežíšku, ty's
hodný, ty"s mne vykoupil, já přijdu donebe . . .«

Babička se usmívala a nekázela už ani
děvčátku, aby bylo zticba. | Přišla právě v »Ne
beklíčie na slova: »Pane Ježíši Kriste, jenž jsi
řekl: Nechte maličkýchpřijíti ke mně... .«

Teprve po dlouhé době se sklonila, políbila
ještě jednou tělo Spasitele, pokřitovala se a
chtěla jíti domů.

»Babičko, nemáte ještě krejcar, abychom bo
daly Ježíškovi za to, že oás vykoupil?« žadonilo
na ni najednou děvčátko.

»Nemám, děvečko mál=
»Ach, to je škoda, babičko« litovalo děvčátko.

„Já bych mu dala všecky krejcarv, kdybych měla.«
»Má děvečko, kdybys mu dala nevím co,

nikdy bys mu nezaplatila to, co pro násučinil.«
Děvčátko pohledlo udiveně na babičku a ne

chápalo. Nemoblo si to nijak srovnat v malém
svém dětskémmozečku...

Ó Kriste, kolik. lidí laké tak až dosud ne
chápe hlubokou a nesmírnou cenu tvého vykou
penía tvé smrti... -|

nelze se diviti, že hlasn papežova bylo dbáno
i v životě společenském a politickém. Této
vážnosti využili papežové ve věku 12. a 18.
ve prospěch národů, neboť otvořili právo mezi
národní a státní. Vážnost papežů byla ovšem
nepohodlna panovníkům ctižádostivým, protože
je omezovala v tyranských choatkách. Vyna
kládali všecka sílu k tomu, aby se nepohodl
ného poručníkování zbavili. Že se to dálo ku
škodě ovládaných národů, netřeba podotýkati.
Naše demokratická doba to již dávno vycítila.

„Panovníciz německého rodnHohenstaufů
při těchto útocích na neodvislost papežskon se
ovšem zničili, za to však se zdarem potkali se
králové francouzští.

Počátkem 14. věku vládl na stolci Petrově
papež Bonifác VIII, jenž nabídl se dvakráte
králi francouzskému Filipu IV. za rozhodčího
ve válce 6 Aoglií a s Flandry. Když Filip IV.
odmítl nabídku papežova a hrdě prohlašoval
neodvislost svou od papežské stolice v poli
tieké vládě, vydal papež bullu „Unam sanctam“,
kdež dokazuje, že moc duchovní, Synem Božím
založená, má právo poučovati, ano i souditi moc
světskou, jestliže chybuje. Neosoboval si papež
nad králem vrchní vládu jako nad poddaným,
nýbrž jako nad věřícím členem církve. Filip
však odpověděl na ballu papežovu násilím. Dal
zajati najatou lůzou papeže v Ananii, při čemž
jej, kmeta S6letého, francouzský šlechtic No
garet tělesně ztýral a držel po 2 dny ve vazbě
boze všech pokrmů, aby hladem byl papež při
nucen k odvolání bnlly. Papož byl sice z rukou
surovců vysvobozen, alo zemřel za 2 měsíce
horečkou, do níž následkem týrání upadl.
Surové násilí lakotného krále slavilo vítězství
nad vetchým kmetem, jenž hájil božská práva
svého úřadu! Světská moc sice zvítězila nad
moci duchovní brabým násilím, ale následky
odnášela Evropa.

Po smrti Bobifácově se přičinil Filip IV,
že zvolen byl papežem arcibiskup Bordegalský,
jenž přijav jméno Klimenta V., usadil se roka
1309 ve francouzském městě Avigooně, kdež
papežové sídlili až do r. 1377. Papežové v Avi
Gnoně byli odvislými od dvora francouzského,
pěstovali politika francouzskou a nemajíce
potřebných důchodů ku vedení svého dvora,
začali prodávati křesťanskému světu dochovní
výsady pod různými jmény. Svatokupectví,
které působením dřívějších papežů ve století
12. a 13. bylo vykořeněno, začalo opět bajeti
a otravovalo čistota života církevního. Nej
horším následkem dlouholetého sídlení papežů
v Avignoně bylo papežské schisma, jež počalo
r. 1378 a trvalo téměř40 lot.Když totiž papež
Řehož XI. přesídlil se doŘímu, nemohla fran
couzská strana potlačiti své panovačná choutky
a zvolila vzdoropapeže Klimenta VI1.,jenž se
usídlil opět v Avignoně. Vládli nynídva pa
pežové křesťanstva, jeden v Římě, drahý
v Avignoně. Oba hleděli získati si uznání v kře
stanstvu. Dvojici papežů chtěl odstraniti eněm
pisanský r. 1409. volbou papeže Alexandra V.,
ale dosavadní zlo se ještě zhoršilo, neboť
vládli nyní papežové tři. Do této žalostné
doby olrkovních dějin padá vystoupení Hasovo
a z toho vzniklé boje husitské. Máme neblahou
vzpomínku na úpadek moci papežské, neboť
krví a životy platil národ český za tuto vše
obecnou rozbáranost poměrů církevních. A kdo
zavinil tento úpadek moci papežské ? Kdo dal
podnět k neblahéma rozkolu církevnímu ve
století 14. a 15.? Hrabivost a despotismas
světských panovníků, kteří násilím zotročili
moc duchovní. V této době všeobecného úpadku
mravního papežové byli v područí světských
knížat, udržovali si sotva vlastní existenci,
proto nemohli ujimati se potlačovaných národů
a tím méně mobli pečovati o vykořenění zlo
řádů. Nikdo v té době na jejich hlas nedbal,
proto nenesou zodpovědnost za porušenost
života křesťanského. Jenom nevědomec uneb
zlomyslník bledá vinu tehdejší mravní pokles
losti na papežích a ne na pravých vionicích
v královském hávu.

Kulturní náhledy „Úasu“.Čas zedae
20. března hned na úvodním místě oznamuje
s radostí, jak proti Dra. Vrátnému městská rada

ražská zakročila. Dle Času jest zcela správné,
když katecheta nazvavší ničemnost ničemn"stí
a pitomost pitomostí trpí pronásledování. Milý
Čase, chce li někdo do hrobu mrtvého papeže
kopnouti, zůstane to vždyckyničemností, kdyby
byl takový človék sebe učenější.

Pamatoješ si, Čase, jaký jsi ztropil povyk
proti osobám nevinným, když několik výrostků
pokřikovalo za Masarykem vsednovším do
vlaku? U tebe byl Masaryk osobou posvátnou,
poněvadž se z pohřba vracel. A nemá býti
posvátnou tím více mrtvola sama? Ty jsi za
ony mladíky nadal našim kněžím vlků dravých,
ač tito nepokřikovali a oa oné demonstraci
vůbec podilu neměli. Jak bys nazval teprve
takového člověka, který by se ku př. po ně
kolika desítiletich vyjádřil, že do hrobu Ma
sarykova patří kopnout? To bys ožil jistě ještě
silnějšího výrazu než „vlci draví“ a my bychom
proti tomu neprotestovali. :

Tvůj Machar napsal „báseň“ o sv. Jana
Nep., z ulž čiší zrovna Šílená jizlivost proti
totnuto světci Machar bez pochyby viděl pů
vodní fotografii tohoto světce, že mu připisaje
v „básni“ „dva laloky, líc raměnnon, břich
široký“. Machar také ví, že kterýsi (!; řezník
z Malé Strany dodává vždy nový jazyk do
kostela, kde se mn lidé klaní jako jazyka pra
vému. Kdo takhle klukovsky nad hrobem umu
čeného kněze tančí, toho ovšem nepřesvědčí
o omyla ani deset vědeckých komisí. Nuže,
milý Čase, nepatří-li slovo ničemnost do školy,
patřítakovéto sprosté jizlivosti do básně tvého
nejmilejšího poety? Podubné věci mohl spíš
napsati Machar o tom „dobrém králi“ Václavovi.
Vždyť vyčítali mrtvole králově sami husité,
chráněnci Václavovi, velmi nepěkné, ale prav

divé zene by psal Machar o „dvou lalocích“ ně=
kterého židovského bankéře, to se obra
dočkáme, ač jich ve Vídni může při každé vy
cbázce viděti dost; to raději potupí svého
umučeného krajana. Jestliže jest Úas až pře
drážděn,promluví-li se o některém liberálním
našem literáta pouhá pravda, tím móáněmá
na drahé straně urážeti cit katolíků zcela
emyšlenými potupami a rozšifovati je docela
tiskem. Tedy vždy jen spravedlivě důslednět

V době husitské „konšelé nejposlednějšího

městečka stejně tak jako nejvyšší úředníci semětí
pokládali sa svou úřední povinnost nařisovatě
o pobošnostech a stíhati liknavé“.

Zikmund Winter: Život církevní, 933

Politický přehled,
Dne 21. března konala poslanecká snémovna

říšské rady ve Vídni poslední schůzi před veli
konočními prázdninami a tím ukončila podrobné
jednání o středních školách. Položka »+Střední
školství« schválena. Ale tím právě německá men
šina, která vlastně vládne, utrpěla zdrcující po
rážku, zvláště pak zamítnutím resoluce hr.
Stůrgkba, aby vláda zrušila slovinské paralelky
v Celji. Stará pravice ukázala zase svou sílu,
zkrotivší nezřízené choutky levice. Dr. Kčeber
činil všemožné, oby miláčkům svým na levici
pomohl. A skutečně polařilo se mu přemluviti
něm. katolický střed, aby přenechal svým členům
volnost hlasování, čímž přibylo levici devět
hlasů. Nic platno všsk. Páni Němci poraženi
a s nimi utrpěl mravní porážku také Dr. Kčrber.
Zuřivý řev Všenémců a volání »Abzug
Kórber« bylo odpovědí na výsledek hlasování.
Tak svět odplácí. K tomu ještě vyhrožují Němci,
že po velikonocích vtrhnou do sněmovny s obs
trukcí.

V zasedání po svátcích podána bude vše
německým sdružením V posl, sněmovně úplné
vypracovaná předtohí o zavedení a zabezpečení
něm státní řeči,

Vládě podáns byla interpelace, V níž se po
ukazuje k vypovídíní slovanských| studujících
z Německa, a ce hodlá ona na obranu rakous
kých příslušníkůučinitia je-li ochotnapodobným
způsobem zakročiti také proti pruským příslušní
kům, kteří studují na rak. universitách.

Ministr Hartl v debatě o vysokém školství
prohlásil, že dnešní národnostní prativy činí zři
zování nových vys. škol přímo nemožným. To
ovšem působí roztrpčení čes. veřejnosti, ale zase
upokojení Němců, ač krátce před tím Schónerer
oslavoval Hohenzollery.

Tento týden konají se ve Vídni společné
porady ministerské, jichž předmětem bude hlavné
společný rozpočet.

Koloman Tisza, bývalý předseda uherské
vlády, vůdce vládní strany liberální a veliký
nepřítel všebo nemaďarského, zemřel 23. t. m.

Dle zpráv z Poznaně nařídila pruská vláda
vypovězení všech zahraničních Slovanů z Poz
naňska. Tímto opatřením postiženo je několik
tisíc rakouských a ruských příslušníků.

V čele špehounů něm. vedle Grimma byl ruský

genersl Bistrem, rovněž Němec. Od pruskévlády
dostával ročně 200.000 rublů. Dosud je zatčeno
60 osob, mezi nimiž asi 10 žen,

Proti spolku anglicko-žspanskému prohlásilo
Rusko a Francie dvojspoleki na dalném východě.
V Londýně to učinilo velice nemilý dojem.

Sobotní pouliční demonstrace V Brusselu
ve prospěch všeobecného práva hlasovacího ko
nala se za účastenství asi 100.000 osob. Ze prý
po velikonocích počne VE sněmovně obstrukce a
setrvá li vláda při dosavadním odporu, že nastane
opravdová revoluce.

V Cařihradé trvá hrůzovláda dále; četné
civilní i vojenské osoby, mezi nimi několik gene
rálů bylo posláno do vyhnanství, a to právě
ti nejvzdělanejší. Hlavním strůjcem léto hrůzo
vlády je veliký vezír Said paša vykořisťující
slabé stránky sultánovy, jenž se domnívá, že je
pronásledován.



Nová vláda španělské vydala program, dle
něhož změní berní zákon, počer biskupů sníží
z 53 na 49, zaručena bude svoboda svědomí a
práva státu proti přehmatům (!) cíkve prý budou
chráněna a j.

Mezi Anglií a Persií učiněna smlouva, kte
rou se Persie zavazuje Vvystavěti pod dozorem
Anglie telegrafní linii z Kašaru ku hranicím
Beludžistanu.

Pod záštitou náhlého soudu provádějí An
gličené v Africe pravou hrůzovládu. Členové vá“
lečné rady provádějí své řemeslo způsobem neslý
chaným. Každý největší ničema jest jim dobrý,
když jde o odsouzení povstalce. Použijí nezřídka
lživých výpovědí Kafrů jako důkazů viny. [ sami
vojáci angličtí prý omdlévají při popravách vyko
nných na povstalcích.

Anglické zprávy samy doznávají, že na zá
padě Transvaalska mají Boerové děla a velké
zásoby střeliva. Mobou se neobmezené zásobovati
a mují velká stáda dobytka. Brenné síly jsjich
jsou velmi četné a vesměs k boji způsobilé. —
Transvaalská vláda boerská vydala přesvé a De
vetem potvrzené. statistické výkazy o ztrátách
boerských od 1. září 1900 do 30. září 1go1.
V době té měli Boerové 400 mrtvých a 709 ra
něných. Angličané však nadělali na papíře na
síce mrtvých « raněných Bnerů,

Z činnosti katol spolků.
Z Kostelce m. Orl. P. T. Slečna.Marie

Hofmanová, odborná učitelka z Hulína. bude předná
šeti dne 31. března t. r. ve spolkové schůzi katolické
Jednoty o předmětu: „Působení čeny v obleda hospo
dářekém.“ O ušlechtilou a vybranou zábava postaráno.
Začátek určitě v 7 hod. večer na Rabštejně.

Z Třebechovie. Dne 19. t. m. přednášel
ve zdejší Jednotě katol. tovarydů dp. František Juki,
kaplan z Hradce Králové o thematě: „Odkud nepo
řádek ve apvlečnosti lideké?“ Výtečná přednáška zná
mého řečníka potkala ve ge zaslonženým soublasem
všech přítomných. Po té členové a členky zábarního
kroužku sehráli několik zábavních čísel s úplným
zdarem. Učastenství, ač všední den, bylo takové, že
prostranný sál p. Stoňkůr nemohl všechny ani poj
montí — kéž tak je i při schůzích příštích. Dna 13.
dubna bade konati zde přednáška pan Čihák, mistr
zámečnický v Novém Městě nad M. o své cestě do
Lúrd. Zdař Bůh!

A Proseče. Dne 23. března konal spolek
kat. jinochů a mužů valnoa hromadu. Scbůzi zabájil
předseda vdp. farář Fr. Martínek proslovem, v kterém
pojednal o důležitosti kat. jednot. Na to podány
zprávy jednatelská, pokladní a knibovní. Při volbě
pak zvolen celkem starý výbor. Ve spolku konal vdp.
předseda každé neděle přednášky ze všech oborů. Přes
všechny překážky kráčela Jednota naše klidně ku předn,
bez reklamy snažíc se, aby ten pravý cíl byl opravda
dosažen. Všem, kteří nelitovali práce ve prospěch
jednoty, vřelý dík!

Z Dolejšího Města. Křesťansko=sociklní
spolek „Svornost“ pořádal valnou hromada due
19. ledna v Dolejším Městě s přejnáškou předsedy
dp. Marmiliana Smrčky, kaplana v Lipnicf, za velikého
účastenství. Provedena pak volba představenstva, při
víš aš na nepatrné výjimky zvoleno představenstvo
staré. —= Dne 26. ledna sobrál spolek „Svornoat"
v Dol. Městě velmi dovedně divadelní kus „Marno
tratný ayn.“ ©— V četně navštívené achůzi dne
16. března přednášel v Dolejším Městě pan Václav
Myslivec, radaktor z Praby. V dlouhé řečí své probral
časové otázky jako: Odpad od Říma“, náboženská
škola, vláda židů tiskem atd.

Zprávy místní a z kraje,
Biřmování mládeže škol králové

hradeckých. Svědkemvýznamnýchslavnostíbyla
poslední dny minulého týdne kaple školní budovy.
Byly to milé dny. které nikdy nevymizí z paměti
mládeže a které ukázaly, jak velice miluje šlechetné
urdce nejdůst. vrchního pastýře děti páči Jeho svěře
né. — Ve čtvrtek odpol. dne 20. t. m. ve 2 hodiny
připravoval nejdp. biskup dítky ke sv. zpovědi, roze
brav 4 hlavní částky pokání na základě výjevů z umu
čení Páně; na to vám pomodliv be s dětmi litanie,
udělil jim požehnání. V pátek ráno podal dětem Tělo
Páně, roznítiv před ev. přijímáním srdce jejích v pří
padné promlavě touhou po Kristu svátostném. Ačko
liv velice unaven, zavítal opět v sobotu do školní
budovy a udělil více než 400 dítkám, mezi nimiž i
některým hlachoněmým, avaté biřmování. Před av.
biřmováním uvítal Jeho Bisk. Milost u vchodu dívčí
školy obecné řiditel měšťanské čkoly pan Alois Šeda,
po něm. řídící učitel pan | František | Vachek
u jménem mládeže žák aěšť. školy chlapecké J. Hušák.
Po biřmování vřele jménem mládeže poděkovala Jeho
Biskupské Milosti žákyně M. Ulrichová a při odjezda
nejdůst, vrchnímu pastýři díky vzdal řiditel dívčí
školy měšť. p. Josef Kulíř. O zdar vznešeného rázu
významné slavnosti mají zásluhu neocenitelnou cho
vanky zdejšího kláštera, které řízením ctih. sestry
Cecilie bezvadně přednesly Wiltbergrovu měi in bo
norem sctae Theresiaea při udělování avátosti biřmo
vání řadu skludeb vícehlasých, vesměs pravých perliček.

Výstava spolku „Manes“ v Hradci
Králové. Jest v živé dosud paměti, jakou elemen
tární eilou proniklo české umění výtvarné na kolek
tivní výstavě spolku „Manea“, pořádané v prosinci 1901

ve Vídeňském domě umělců. Skvělá drašína mladých
naších výtvarníků, sdrodených pod jménem arcimistra
malifetví v pravdě českého, zejměna: F. Bílek, M. Aleš,
A. Boudová, Zd. Braunerova, J. Dědina, H. Emingrová,
A. Hadeček, A. Kalvoda, J. Preiasler, A. Slavíček, Bt.
Sucharda, J. Špillar, K. Spiliar, L. Šaloan, M. ora
binský, J. Úprka a j. došle jednomyslného, nadšeného
uznání chladné jinak a nám osavřené kritiky vídeňeké.
Umění milovné obecenstvo českého soverovýchodu uvítá
tudíž dojista e živým potěšením zpráva, te epolek
„Manes“ péčí průmyslového masea proseverovýchodní
Cechy v Hredci Králové uspořádá v nejbližších dnech
v alavnostní síni vyšší obchodní školy v Hradci Král.
svou kolektivní výstava s neodepře si vzácnon na
venku příležitost, pokochati se s putěšiti pronikavým
postupem české práce vtomto mladém, svěžím, k nej
vyšším metám dokonalosti spějícím umění. Výstava
potrvá as 14dnů a s+bájení její bude ohlášeno plakáty.

K volbám. Parkmistrovský úřad upozorňuje
opětně, že kdo za rok 1901 nezaplatí nejděle do 5
dabna t. r. dlužné dávky obecní, nebade míti dle
8 4. b) řádu volení v obcích práva voličského s ne
bude tudíž do seznamu voličů sspsán.

Podpůrný spolek pre propuštěné
trestance v HradelHrálevé měl9. února
1902 valnon hromadu. Dosavadním starostou spolku
jest p. Karel Kvěch, c. k. vicepresident krajského son
du, jednatelem JUDr. Jos. Tausik, sdvokát. V roce

1901 bylo 249 členů. Členských příspěvků přijato4309K 27 h, podporami vydáno 410K 72 h a na růz
né správ. výloby 42 K 34 b. Ve výborových echůzích
vyřízeno 6 podání £ r. 1900 a 136 podání došlých;
z 69 žádostí o podpora vyřídil výbor příznivě 51;
udělil podpory peněžitá 18 žadatelům, 26 rodináru
žadatelů, opatřil práci 7 žadatelům, jinaká opatření
učinil v 2 případech; zamítavě vyřídil 8 žídostí, Dnem
34. prosince 1901. má spolek na botovosti jmění
2086 K Bi h, jež jsou uloženy vo královóbradecké
spořitelně na folio 15200. Oběžníky, šířením výroč.
zpráv, dopisováním obec. úřadům před vyřizováním

žádostí o podporu a výplatou prápr rodinám šadatelů prostřednictvím obec. úřadů zjodnával a šířil zá
jem pro účel spolkový. Budiž obecenstvo přistupová
n'm za členy spolku a podporováním činnosti téhož
nápomocno ve plnění povinností etanovami ná 1 vyt
čentých. Příspěvek členský obnáší ročně | K.

Pohřeb studajícího reálky. Kuzprávě
pod tímto titulem v čísle 11. tohoto lista opravujeme,
že dle lékařekého dobrozdání nebyla příčinou smrti
stadujícího zdejší reálky Karla Horneka z Humpolce
zkažená šunka s domova znelaná, která ostatně byla
dodána Čeratvá, nýbrš dloutenkový tyf, který so
šuukou není v fádném spojení.

Zákaz. O vánočních a velkonočních svátcích
přicházívá za koledou množství dětí hlavně z okolních

obcí do Hradce Králové a obtěšojí žebráním zdejšíobecenstvo. Za tou příčinou koledování v Hradci

Králové se zakazuje s nebade policií více trpěno.
Umrtí. Paní Božena Březinová,rozená Kaš

parová, choť p. Ant Březiny, c. k. učitele tělocvika
na realce v Pardubicích, zesnula v pondělí dne +4.
března 1902 v 24. roce věku svého. Tělesné pozůstatky
byly ve středu dne 326.března t. r. « Pardubic do
Hradce Králové převezeny a na hřbitově v Koklenách
k věčnému spánku uloženy. — Pí. M. Hlaváčova, vdova
po dozorci parostrojů c. k. priv. sev.-záp dráhy, zeřela
dne 24. března 1902 v 74, roce věku svého a po
chována ve středu dne 26. března t. r. na hřbitově
Kuklenském.

Labský kamál. Jaro sice již slavilo svůj
příchod a kvapem odstraňuje spousty sněhu a ledu
2 horských boků, Jen do vodní komisso ku regulaci
a splavnění vašich řek nemohly dosud vniknonti bla
bodárné paprsky jarního slanka, proto v naší vodní
komissi dosud jest zamrzlo. Žádný ani nedatá, ačko
liv nězolikráte j<me na to upozornili, že nějaká
schůze interessentů z okresu hradeckého, jaroměř
ského, králodvorského, novoměstského u rychuovského
by neškodila, Dosud jest ještě čas, aby odersko labský
kanál vyústil a Hradce Králové a prospěl zlatému
prutu tabskému. Po účinku budou všecky řeči zby
tečnými. Co se napořádá zbytečných vchůzí n. př.
na „oslava“ Husovu, ale na vážnou poradu nemáme
času. Což v okresním zastapiteletva nezbyla by
chvilka na vodní otázka ? VPardubicích se přednášky
a podobné schůze jiš pořádaly, ale u nás dosud le
dová kůra přikrývá vodní otásku. U nás se pořádají
jen samé koncerty a divadla. Pomalu každý týden máme
z produkce s lidí v divadle pořáde dost. Až se bude
mlaviti o vodě, půjde každý raději na pivo. Pro
vážnou práci není smyslu.

České Trlo vedle Českéhokvartetta nojelav
nější české komorní adrnžení aspořádá jediný koncert
v Hradci Králové, který odbývati se bade dne 5. dubna
v Klicperově divadle, České Trio, sestávající s pro
fessorů pražské konservatoře K. Hoffmeistera (klavír),
Št. Suchýho (housle) a J, Buriana (cello), dobylo před
krátkým časem ve Vídní a v Pešti svými vzornými
výkony úspěchů nensačních. Lístky dostati Ize v před
prodeji u p. B. E. Tolmana, knihkupce.

Jarní boařo za hromu a blesku a velkého
lijáku rosbarácela ae na Zvěstování P. Marie o páté
hodině odpol. nud Hradcem Král, a okolím; netrvala
však dlouho.

Ne dobytčí trh v Hradel Králové
dne 24. března 1902 přiredeno bylo: koní 212, krav
172, volů 49, býků 36, telat 10, kos 4, úbrnem 488
kusů. Příští dobytčí trh budo dne 14. května t. r.

Požár. Mioulý pátek ráno o 2. bod. vypukl
na Pouchově veliký požár ve Inářském skladišti p. K.
Herrmanna a zničil snačvé rásoby lenu a lněného 60
mena. K ohni dostavili ae také hasiči z Věkoš a
Piletic.

Z Pouchova. Pí. Anast. Jirotková darovala
na památku své — matky M. Karlové z Poochova
místo pomníku do kostela zdejšího ku svátku av.
Josefa dovedně pracoranou 8 polychromovanoa, L?%0m
mimc podstavec vysokou nádrovou sochu av. Josefa,

v ceně 90 K, provedenou od p. Jal. Jirotky, stuka
tera v Pouchově. Zaplsť Pán Bůh zbožné rodině Ji
rotkové i Karloré. — Při orécení sochy promesens
myšlénka, aby vyckytl se ještě dobrodineo, jeoš by
prázdné stěny presbytáře vyzdobil podobnýma 3 s0
Chame. K oskntečnění tobo bylo by oršvm zapotřebí
aspoň 200 K, coš ua 6 obcí rozděleno činí v kašdé
38 K 81 6 balóřů pro každého farníke. — Asi
v drobé polovici měsíce dubna započne akad. malíř
p. Matouš z Prahy restanrovat! nad blavním oltářem
objevenou freska pod vedením p. professora a c. k.
konserratora Em. Pippichbaa patron. komisaře p. Bt.
Červeného, kteříš oba chralnou péči mají o omělecké
vyzdobéní zdejší svatyně.

Obnova sv. misslo v Hradel Král.
Řízením proslolých duchovních řečníků vdpp. P. Je
melky a P. Odstrčilika koná se v kathedralním chrámu
Páně aw. Ducha obnova sv. miseje s pěkným zdarem.
Zástapy věřících plní prostory chrámové při kázaních
a obléhají zpovědnice. Sv. missie potrvá ješté do
pondělí velikonočního, kdy odpoledne bude ukončena.

Ztráta. Jistý občan ztratil dne 22. t. m.
větší obnos peněz. Poctivý nálezce se žádá, by jej
sa dobrou odměnu odevzdal na policejnímkomisařetí

Cikámi. Dno 23. t. m. večer bylo několik ci
kánů, kteří se utábořili uželezničního mostu v písnfku,

zdejším Četnictvem zatčeno a do věznice odvedeno,
ješto lpí na nich podezření krádeže.

Ze Ždánie. Před nějakým časem pozvali si
čtyři páni učitelé pana dr. Kasého z Pardobic, aby
poučil zdejší lid; «a látku vyvolil ei pan doktor
pojednání o mistra Janu Haeu. V celé feči své ovšem
o Husovimnoho nepovéděl, ale za to nízkým apůsobom
otíral se o katolickou církev. Útoky pana Kusého

vzbudily u občanů pouze útrpný úsměv, jenom pp.
učitelé řečníku gratolovali. Každý by myslil, še všichni
tito vychovatelé mládeže horlí po příkladě Hasově
proti mravní spustlosti a chtějí poměry nade nmrav
niti, ale zatím to bylo honené pokrytectví, jímš chtěli
někteří zakrýti svou mravní hnilobu. Před několika
dny pronesly se hrozné věci ba učitele R., jenž prý

p několik let dopouštěl ae pranění svěřených dítek.tad nám brání věecku ta zvířecí hnasnost vyličovati
a soudníma vyšetřování předbíbati. Vinník jest vrukou
spravedlnosti. Případ tento vzbudil veliké pobnatí ve
zdejším obyvatelstva. Učitel R byl znám jako stou

penec pokrokového hnutí a budil svým chovánímv kostele pohoršení.

Něco o té pražské říznosti. | Známo
jest, že pražeký katecheta Dr. V., byl na udání Času
zbaven ihned úřadu. Pánové zavedli rychlé řízení bez
předchozího vyšetřování. Známe však případy, kdy
při větších ch;bách pánové tak- říznými nebyli. N.
př.když matka ferislní osady na jisté osadě, kde
byli chlapci a žáci středních škol, eleblsa, neměli ani
slova káravého pro tuto výchovní specialita. Nevšimli
si toho, když řídící pěstounka, lit. učitelka, za něko
lik doů po návratu osady se provdala za správce
zámku, v němž byla s dětmi jí avěřenými ubytována.
R vněž velkomyslně pardonovali učitele, jejš spolek
škrtnul z řady čestných členů svých. Není na pražské
radnici dvojí loket?

Různézprávy.
Příloha. K tomuto číslu přiložena brožura

P. Albans O. S. B. o hnatí „Pryčod Říma.“ a návěští
o Kathreinerově Knejppové sladové kávě.

Anděl Strášee. Kdyždne 21. t. m. blížil
se rychlík č. 203. k zastávce třeboňské, vběhl pod
kola jeho malý hošík, jenž si se sestřičkou svou na
náspu železničním brál“ Strojvůdce zpozoroval sice
bošíka,' avšak vlak podařilo se ma sastaviti teprve
tehdy, až celý vlak přes učbo přejel. Očekávalo se
ovšem, že hoch bude na key rostrhán, avšsk k ra
dostnému úšasu všech zůstalo dítě kromě několika
nepatrných odřenin úplně bez pobromy. Strojvůdce
ovšem si radostně oddechl. Obě děti byly puk vzaty
do vlaku, bojně obdarovány a odevzdány přednostovi
stanice. Otec jejich jest dělníkem v kníž. pivovaru.

Chov emu v Poděbradech. V rossá
hlých oborách na srém poděbradekém revíra pořádá
koíše K. L. Hohenlohe již delší doba zajímavé pokusy
se zdomácněnímrůzných otužilejších druhů vrácné
cigokrajné zvěře, a to jak se proslýchá s velmi pří
znivým výsledkem. Tak jako hrabě Zichy snaží se
aklimatisovati v Uhrách australské klokany a americké
jeleny Wapiti, zavedl kníže Hohenlohe u Poděbrad do
svých lesních obor vysokou zvěř japonskoua pětrosům
podobné, mobatně běžce emu, které dul a velikým
nákladem dovézti z australského souostroví Nového
Hollanda.Emuovéjsouo něco menšípštrosůafrických,
měří jednu atři čtvrti metru zvýší, alo novohollandětí
lovci zastřelili již také samečky vysoké přes dva metry.
Peří mají barvy bnědé bez lesku. Sílu mají nesmírnou;
jedinou ranou mohutné noby mobou přeramiti člověku
boleň nebo uamrtiti sebe statnějšího psa. Zvěřina emu
podobá se tubéma masa hovězímu, leč pokládá se
přece za dobré jídlo, ač chatná poněkud sladce. Pro
kuchyň hodí se hlavně stebna, která json lakveliká,
žena př. lovec emnů Caoningban byl na smrt zmořen,
neš odnesl dvé takových kýt čtvrt hodiny cesty. Sa
mička snáší šent až sedm tmavozelených vajec do otvoru
v zemi vyhrabaného a sameček sedí na nich horlivě
58 dní až do vylíhnutí mláďat, po celou tu doba
téměř ničeho nepožíraje. Samec také nám mláďata od
chovává i proti samici macešsky 8 nimi zacházející je
brání. Emnové ze všech pětrosů by u nás mohli nej
snázezdomácnětí,ježtosnášejíi krutézimya spousty
enčhové, jen když obora, v níž žijí, jest před vichry
obráněna. Uživiti Ize skromné ty ptáky snadno, neboť
se epokojují « nejjednodušším zrním a zeleninou.
V oboře knížete Hohenloha v Poděbradech strávili
emnové již dvě zimy bez pohromy a odchovali tu už
pět mláďat. Jsou tak krotcí, de sami přibíbojí s nej



koutů obořy,jskeilo do zí vstoopí myslivci
vám, aby obstaral! jejich krmení. (Svět zvířat)

Pomáhkají sf. „V Hlasech ze Siona“ odpo
račuje se protestantský malíř Minařík podpoře bratří,
kteří mají prý „především pamatovati on příslašaíky
avé“. No vídal Kdyžm potačajeme rozhodné ka
tolíky podpořekatolického lidu,to jest klerikalismae.
Béěmese od nepřítele! |- :

/ Postal: přednáška pro zasmání.
„Hlasy zo Slona“ přinášejí zábávnón přednášku pro
tešksntského lékaře MUDrá. Lakly „O české rodině“,
pořádanou ve spolku Hasora doma v Praze. Jamo jiš
svyklí na semochráln helvetských našich spolakrajanů,
ble co pan doktor. povídal v Prase, jest přece jenom
trochusilný- tabák, Dle tohoto ačence „historie rodiny
našeho národa začíná vlnstně reformací. Hnsem jame
aprre národem kalturním“. Dokud Has nevystogpil,

i snad naši předkové po 500 let jako zvěř bez rodidy
a praktikovali snad Boblova nanku ovolné lásce.
Jestliče skatečně taková nevázanost psnovale v rodin
ném životě starých Čecbů, tážeme se, kde es vzala
mravnostv Husovi,jenžpřecepocházítakéz českých
rodičů a před svým narozením nemohl své vlastní
rodiče zreformovati? „Husem stali jsme se teprve
národem kultorníu“, praví p. MUDr.Luklaa opravuje
tak Palackého, jenž tvrdí, že přijetím křesťanství, tedy
jlá r.873 plných 800 let před Horem, stalí seČechové
národem koltarním. Podle p. Lukly může každý 2 tlusté
avezky Palackého dějin zahoditi, protože teprv kaltnrní
nátodové mají vlastně déjiny. Pane Laklo, dávno před
Husem byli Čechorénárodem kaltarním a kdyby
bylo čisté křesťanstrí“ nebylo postavilo hojnost kpl
tarních pomníků, neměli by sni Husité co bořiti,

. zrovna tak, jako nyní nemobl by protestantismus ši
vořiti, kdyby řídnoucí řady evé nedoplňoval padav
kami z tábora katolického. A jako již počitkem své
přednášky p. MUDr. Lukla ocití se na štíra e historií,
tak i během další řeči zápasí we zdravou logikou.
Jednou tvrdí, že „busítské rodiny museli bývati vý
borné“ a hnedle o několik řádků níže zase prohlašuje,
že „v boařných busitských dobách nebylo valaě klidu
a krbů rodinných“ atd. Takových přemetů historických
i logických oasekal p. doktor několik sloupců. Nezá
leží ovšem na takové přednášce, ale avedli jsme ji
pro zajímavost, kterak i intelligence protestantská
jest nasáklé helvetským klerikalismem, jenž npravoje
ei národní dějiny ve svůj prospěch. A prof. Massaryk
mlčí k tomu jako ryba.

Jak kdo umírá — dle rčení lidu.
(Dle Moravana). Dělník už — dopracoval; řemeslník
— dodělává; přítel se 8 námi — rozloučil; vojín —
dobojoral; kočz se světem se — rózžehnal; lékaře už
hlava nebolí; advokát odejde na pravdu Boží; učene«
až duši vydechl; kostelník dobasíná: obchodník na
poslední cestu se ubírá; schudlý mlynář nž doklo
-„pává; otec nás opouští; křesťan v prach se navrací;
žid k Abrahama 6e ubírá; muzikanta dobráli; zpě
váko odzpívali; zvoníku odzvonili; výměnkáře se zba
vili; brobníka zabrabali; povozuíka odvezli; vyslanec

volán k trůnu Nejvyššího, pana ministra povolal
demohoncí; hodný dědeček zeunal v Pánu, babička

uš dávno odpočívá; necita ženu atrápil, dobráka zas
žena asoužila; hodné děti rodičům k smrti doalonží,
zlé však před časem do hrobu je eklátí; chuďas se
ndřel, pečlivý otec ustaral, nebožáka však smrt vy
avobodila a Zebráku se dobřa atalo; opilec se upil,
kořák ukouř.l, zlostník re hnávom ažral, lenucha, tu
láka však sežraly prý vši; toma, kdo se trápil, se
ulehčilo;možeslavnéhosort zkoaila,někoho«pláčou,
mad jiným ani alzy neuroní; leckdo ei přeje, aby už
byl pod drnem a tráva aby na něm růstla, ale když
kná ne kahánka, přec jenom se smrti brání; mnozí
ně to mejí odbyto, a na nás to čeká, však musfmo
fam váiobní. Smrt spravedlivých nejlepší.

© Karabáč a revolver. Tyto dra předměty
(80 objevily v'říšské radě, aby rozhodly spor dvon
učených poslanců, když již jejich nčennst nestačila.
Zabraniční listy mají vhodnou příležitost k výsměšným
poznámkám o našem parlamentu. Jak krev germánská
tak ta. bolubičímá na říš-kéradě stále velikouchuť

k fackování; příkladů z dřívějška máma dost a dost
e brzy 8e snadještě nové naskytnoa. Jen tak dale,
fackemi, karabáčem a revolverem se nejlépe rozhodnou"
národnostní spory učených párů poslanců. Voličová
si pak mohřů vzíti "příklad a vvých zástapcích, jak
nejlépe spory národuostní rozhodovati. Jenže by byl
voličv-novýhodě; obyj bydánza mříš,jakkoli elita
občanstva v řiáské radě ne může beztrestná rváti. U tek
vysokých pánů jest facka něco jiného; to jest výsled
nice citů nejšlechetnějších a bujstý výraz.nejlepšího
ideálu. Ale námpři tom čěso napadá: milý lide česk
i německý, můžeš“ čekýti odtakovýchto drých žástape
skutečný a upřímný boj proti stále tísnivější milita
risaci? Ty dosud věříš, že by lidé takového kalibrn
byli schopni pracovati pro věčný mír? Nemohon-li se
tek učení páni čnezi sebou vyrovnati bez políčků a
bes karabáče, jak so mohou obejít bez bajonetů celé
národy? Úleva v militarisaci můžeš teprve tehdy če
kati, až se bude více dbáti katechismu. Mluví se
tonoho o nevzdělaném středověku, ale počítejme, koli
krát se na sněmích tebdejších staly tak křiklavé do
klody nevzdělanosti u unrovosti, jako 66 děje nyní mezi
intelligentním: zástupci lidu. Stále víc jest patrno, že
všecka moderní učenost nás těžko mravně zašlechtí,
bude-li nám echázeti úcta před katechismem. Světácká
morálka nás pomalu vede — k právu pěstoímu.

Počet obyvatelstva + naší polovicíříše
e r. 1900 dla 'obcovacího jazyka, Sčítáním dle obco
vactho jazyka byl národ náš n mnoho sev L.sfc svých
příslušníků zkrácen; přes to však se okázelo, že počet
národa českého roste větším procentem než počet
Němců. Čechoslovanů napočteno 5,959.825 (r. 1890
6,472.871) a to v království Českém 3,980.071,
no Mcraré 1,72+ 180, ve Slezska 146.382, v Dil.
Rakoasích 135 477 a v ostutních zemích 19786 —
Němeů napočteno 9,167898 a siwe v Čechách
9,337 041, na Moravě 674.470, ve Slezsku 296.571
etd. Poláků je 4,260961, Rusínů 3,343.323, Slo
vinců 1,192.750, Srbů a Charvatů 711.489, Vlachů

olší!n 797 084, Ramonů280.979. Proti domnělým9,167.898
Němců, k nimž zajisté připočteno přes ailion židů
a Jisté kol půl millona osob jiných národností, stojí
15,622.000 Slovanů. A pak aby většina slovanské se
jen v koutko krěila a pooze tak skékale, jek menšina
německá píská,

Kde stromy ořezává a neamíto, často
více stromu uškodí než prospěje. Vzácné pojedaání
o „chybách při ořezávání stromů a keřů“ slohem po
chopiteloým a očkolika obrásky vysvětleným uveřejnil
v časopise „Milotický. Hospodář“ na elovo vzatý znalec
arcbitekt sabradnictví ve Vídni E. Tolimaon, jenž, jsk
známo, stál v čele po lední zahradnické výstavě vo
Vídní, Aby zuslost řezu stromů a keřů v lidu se
rozšířila, zašl: administracé „Milotického Hospodářo“
v Miloticich n Hranic každému, kdo si přáti bude,
ono Číslo ochotné zdarma a franco. —

Hediitbové tažení křížovéza Afriku.
Jak) Mojžíš dopomobl jednca svému národa k vítězství
nad jebo nepřítelem va svým osobním účastenstvím
v boji, aui ue uvojí povzbazojící. přítomností na bo
jiš, nýbrž svým astavičným, mocným voláním k „tomu,
který války řídí :" tak. obcema i my sa timto vzne
šeným příkladem obsbým národům africkým, našim
černýmhratřím, jakož i šlecbetným misionářům, kteří
jim chtějí okázati cestu du zaslíbené země pravé víry,
vyprosit: vítězství nad nepřítelem všeho dobra, A proto
ave Družina av, Petra Klavers, náboženská společnost
na polpora afrických misil, každoročně před svátkem
Ochrany sv. Josefa (třetí neděli po velikonocích)
k tak zv, modlitbovému tažení křížovéme za Afriku,
Toto tažení křížová záleží v tom, že — buď 60s
kromě nabo apolečně — po devět dal konáme cír
kevné schválenou „Smíroou modlitba k nejsv, Srdci
Páně za černochy ofrické", kterou eložil zemřelý
misionář zambozský P. Menyharth T. J. V tomto roce
koná se toto orodlitbové tažení křížové od IL. až
včetně do 19. dahna. Družina sv, Petra Kiavera prosí
tedy srdečně všechny věrné katolíky, aby se všicbní
na tomto modlitbovém tažení křížovém súčastnili a
také i jiné k toma pohnoli, a tak nejen pro rozšíření
říše Kristovy v Africe povué půdy dobyli, nýbrž zá
roveň teké sobě vydobyli místa v nejs“. Srdci Ježíšově.
Za každou novena, v kteroukoli dobu roční baď ve
řejně nebo soukromě k úctě Božského Srdce Páně
konanou, lze získati následojících, sv. Stolicí povo
lených odpustků: 1. Odpostky 300 dní za každý den
noveny. 2. Ploomocné odpustky v čas noveny nebo
v jednom z osmi bezprostředuě pásledojících dnův.
(Podmluky: av. zpoviď, sv. přijímání a modlitba na
úmysl av. Otce.) Papež Pios IX. dovolil dne 6. ledna
1349, žo se můžk k získání odpustků užití každého
církevné schsáleného způsobu modlitby (tedy i nahoře
zmíněného). Zmíoěnou „Smírnou modlitba“ (velikosti
modlitební kniby) možno obdržeti v libovolném počtu
zdarma a franko v řečí české a německé u odboru
Družiny av. Petra Klavera v Praze ns Hradčanech č. 33.

Pozoruhodné pro každého. Nákladem
Časových Úvah vyšla brožura, jednající o všeodboro
vém sdružení křesť. dělníků: „Svépomoc dělnictva“.
Tato brožnra, sepsaná od výtečného sociologa, neměla
by scházeti nikde aco nejvíce ji třeba rozšířiti zvláště
v místech průmyslových. Objednávky přijímá admini
strace ČasovýchÚvah v Hradci Králové, Cena 4 kr.;
při větších objednávkách po 2 kr.

Pozdní referát. Když vyšel výtečnýspis
Dra. Kalouska o av. Václava, bylo ticho a prázdno
o tom v robrikách „Času“, Haněti nebylo co a chvá
líti? to si přece „Čas“ mosí dobře rozmysliti, když
se ve »pisků tom brání katolický světec, A tak se
rozmýšlel skoro Čtvrt léta, až nyní přece pověděl o
díle několik slov, nezapomenuv při tom zbytečně
šlehnonti po jesnitecb. Až vyjdou Bondyho připravo
v.né dějiny- židevatva, bude jistě „Čas“ referovati
bned a vénoje posudku daleko více místa.

Čtěte a rozšířajtepozoruhodnounorka!

Mistr Jan Hus nebo sv. Cyril a Me
thoděj? 

Edo má o národ větší záslahy a zasluhuje tadíž,
S aby ode všech byl oslavován?
Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

(Zasláno)
Kollegůmkněžím vysvěceným roku2 1808.

Na den ev. Josefa živě připomínal jsem si ty
tklivé okamžiky při pobřba našeho milého sondruba
Josefa Lopoměckého A slyšel jsem, že pro chadobu
pozůstalých nebnde ma ani postaven pomník. Prosím
Váe kollegové jménem zarmoncených, matky a sestry,
postavmež mn třeba skromničký důkaz lásky k něma
v podobě pomníku., Bůh odplatí lásko naši k němu
jistě, PMepěvkypřijímá Jan Lonský, katecheta
v Ledůi.

«Zasláno).
Přihlášky k „Jednotě kat. duchovenstva“ dosnd

nejsou ukončeny, proto ustavující valná hromada bu
de později a nikoliv hned po Velikonocích. Den její
bade adělen dachovenstvu v Obnově, Českém Výcho
du, ve Věstníku i v Katel. Listech. Kde by snad ne

byl poslán svláštní oběšník, zaslanýjednotlivém pp.vikářům, nechť se sami jednotlivě pp. členové „Jed
notě“ přihlašují, aneb některý zdp. farářů neb ka
plenů dopíše si o nový oběšník dp. Paulymu na Smí
chov č. 642, který ochotně nový oběšník ihned sašlo.
Přihlášky dějí ze četné, mnohé vikariaty jiš ge při
hlásily v plném počtu. .

Josef Vaněček,
kaplan v Mikalovicích

Vácodborovémusáruženíkřesí.dělnistva
laskavě věnovali dále:

Po 4 K+ vdp. J. Groh, administr. v Jičíně,
vadp. J. Hejtmánek. vikář v Něm. Bělé, vedp. Zef.
Beneš, farář Hylváty, důst. farní úřad ve Vraném.
Po 3 K: dp. Ad. Habálek, kaplan Kyšperk, vdp. Y.
Kameš, farář Bohdaneč, vdp. V. Jíně, děkan Blatná,
vsdp. V. Novotný, děkan Dol. Krapá, dp. J. Smitka,
katecheta Jistebnice, sl. katol. jednota v Sušici (428),
dp. J. Hais, kaplan Stříbrné Hory. Po 2 K: dp. Em,
Maule, kaplsn Předměřice, dp. J. Tichovský, kaplan
Nové Strašecí, vsdp. J. Hůlusler, bisk. notář v Ko
stelci n. O., sl. katol. jed:ota v Hor. Studenci, vdp.
Václav Dědek, apiritual v Česk. Skalici, vdp. Frant.
Pohůnek, farář v Karlíně; dp. A. Bittner, katecheta
v Tratnově, vdp. Al. Karán, farář v Poniklé, důst.
farní úřad v Středoklakách, vedp. Fr. Vojáček, farář
v Janovicích, vdp. A. Lór, řiditel v Příbrami, vdp.
Fr. Hoppe, farář Vrbno n. VI., vdp. J. Rant, kone.
rada v Holešovicích, vdp. J. Ventfal, katecheta Stra
konice, vdp. Bedř. Pachta, zámecký kaplan Litomyšl,
vdp. F. Totzauer, farář v Sangerbergu, vdp. Josof a
Váci. Botachau ve Franenrentu, vsdp. J. Hlasivec, k.
a. notář Lišany. Po 1 K: dp. J. Smath, kaplan Ří
čany, vdp. V. Nablinger, farář Schůnwald, dp J. Berger,
kaplan Hauenstein, vdp. J. Melichar, farář ve Vraclavi,
dp. J. Hladký, kaplan v Něm. Bělé, nejmenovaný z Dol.
Břežan, dp. Fr. Ondraschko, admin. Mouřenec, vdp.
J. Tangel, farář Chválenice. — Véem dárcům „Zaplať
Bůhl“ O další příspěvky enažně prosí Frant. Jukl,
kaplan v Hradci Králové.

Odboru jednoty bohoslovců čes. ma za
kládání venkovských knihovemdarovali

me příspěvcích :
(Pokračování.)

Po 4 K. vldpp.: Dr. Josef Novotný, profesor
morálky; Alois Kavan, farář v Poniklé n. J.; Petr
Čáp, ©. k. professor -v Litomyšli.

Po 3 K, vldpp. Vipc. Dvořáček, děkan v Ko
stelci Červeném, Josef Stej-kal, farář v Boušíně, Jos.
Zelinka, ksoperator © Novém Hradci Králové.

Po 2 K. vldpp.: Fr. Urválek, farář v Kohon
tově; Jon Kaska, farář v Kakleních; Karel Vimr,
farář v Petrovicích; vlpp.: Vinc. Jandík, kaplan v N.
Prasnici; Jan Procházka, katech. v Pardabicích; Emil
Balcar, katech. v Přeloači; Fr. Kraus a Jos.
Paalus, kaplani v Koklenách; Karel Hrdina a Fraut.
Pradič, kaplani v Červeném Kostelci; A. Adam, ka
techeta v Červeném Kostelci; Max. Smrčka, kaplan
v Lipnici; Josef Moravec, kooperátor v Bystrém
u Nového Město nád M. a vlct, slečna Jos. Zimová
z Červeného Kostelce. *

Po 150 K. vld. farní úřad v Soči.
Po 120 K. vlp. Josef Hulzmann, kaplan ve

Vejvanovicích. 2
Po 1 K. vlpp. Frant, Jirásko, kaplan © Rovní

Frant. Hiadký, kaplan v Německé Bělé a Jos. Valenta,
kaplsn v Swidarech. (Pokračování)

Dále darovali knihy: Vys. důst. p. Ant, Pogerth,
sídelní kanovník v Hradci Kralové; vidp. Bob. Berá
nek, farář ve Vejvanovicích (daroval -sice než 30
koiiů vesměs pro knihovny naše se hodící) a vldp. Aug.
Novák, farář v Dobřenicích.

Za Odbor na zakládání venkovských knihoven

Ant. Mikan,
-2 t. č, jednatel.

"Tržní zprávy.
V Iirndcí Královo Jne 22, března 1992 1 bl.

něenjce K 1489-1600, žita K 12-00—12-10, jedmare
K 940—1020, ovea K 600—700 prosa K9 60—1000,
vikvo K 10%60—1230, brachu K 2139—2350, čočky
K 1650—24'00, jahel K 1800, krap K 2400—0'00,
bramborů K 1:80 —250, jetelovéh: semínka červeného
K 70:00—84:00, jetelavého semínka ras. K 0000
—00 00, máku K 32-00—36'00 lněného semene K 2100
—21:00, 100 kg. žit. otrab K12 00, pšenič.otrub K 11"50,
1 kg. másla K 240—320, 1 kg. sádin vopřového K
1 60—000, tvarohu k 028—n-36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
6-60—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0'30—1*20,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrzve 3:80—3'00,
1 kopa kapusty K 3:40 —6-—, 1 kopa petržele K 1:30

Listárna redakoe.
Kukleny, Solnice, Červ. Kostelev, Černilov

uveřejníme až příště; prosíme za po-chovění,
Aliguis Z. Velice pěkné, ale fenilleton byl už

vysázen, kdyš Váš došel a jinde nebylo již místa;
možná že příš'ě.



Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha ©
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 6 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE*rraha, Vinařskául. 525-VII.

VARHANY
oouslavy kuželové a pneumatické, lahod
ného zvuku a důkladného provedení, e praktickým

el. farním a patronátním úřadům majitel c. k. výsady
a záslučného kříže hudební akademie bélgické

BEDŘICH ČÁPEK,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Závod založen roku 1874.

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

PB“zasílá se "již
v různých vazbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jediné z nové patentní, všeobecně oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lchký tvar, čisté, příjemné, lohodné a ne
škodné kou'ení, jelikož se kouř bned na prvním
místě čistí(ochladí)a škodlivého nikotinu sprostí,
Znečistění odlivky vyloučeno. 1 kus K 1'40, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní s zasíJatelský dům.© ——
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j hodinář zlatník 8
„9 Rychnově p. K.
přísežný znalec

c k. okr. soudu
Obrázkové

„A Cenníky zašle.

, Velký výběr
zlatých a stříbr.
skrostů, svateb.
darů, kapesních
i néstěn. hodin
v krás. provedení
doporačaje - - 

OPOP0PS
PE“ Pozor:"jE

l

' Všechny otěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozoráujeme, že vý
nosem ministerským se dne 19./6 t. r.veškeré ky
seliny dřevné, které pod různým pojmenováním
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamam
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.—©
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradol Králové
odporučoje 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, ješ na skladě máme od české akciové
továrny na zvžitkování plodin v Třetenielch.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnují“*boro *bool ©
= SUKNAA

na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávejícímu období

va nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

Ignáce V, Neškudla syn |
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ve Yýpraehticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka E

se na požádání franko zašlou.

podlB80)
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Z JOSEF=
HARTMAN,

majitel pily

v Kounově u Dobrušky
nabízí k stavební sezoně prkna,
laté, stavební dříví sekané i ře

zané všebo drahu v cenách nej
levnějších. — Dle přání dodá
ihned atavivo ke stavbě vlastními

potahy. — Na dopisech budiž
poznamenána poslední pošta:

Bystré u NovéhoBlásta2. Mot.=A,
o o

Založenor. 1850.
Velectěnému duchovenstvu

doporučujeKarel Zavadil
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše allně v ohni zincené a atříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyřídití. Platiti možno též ve lhůtách. pravysnovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychleW
sašlou ce již svěcené se stvrsením Jeho, biskupské Mi
losti. Starý zárod můj může ne vykázati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 60 tedy k sa
konpení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií,rolikviářů,
nádobek na zv. oleje, lamp, Inceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.„m
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

i (ov.-Janské náměstí č. 77.)doporočuje ctěnéma 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 atříbrné hodinky první
jakosti: dálo pendlové hodiny a badíky různých
druhů se zárukou 1—8 roků za ceny levnější

než všade jinde. .
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré aprávky bodinek se vyřisají.
- ED“ Věe za levné ceny. "Bi

| Staré skvosty se kupují a vyrněňují.

6 k v / vJl)) K měsíčně
může si každý apravedlivé a lehce vydělati. Kdo
ptání s přiloženou pošt. známkou. — Fr. Pilz,

Emmerich Německo.

proti hótelu „MER

vlastní výroby

nejlevněji jediný odborný závod toho druhu

KUFR.
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jdoucí.Su)€ ovaci okenice plátěné, samočinné,
a všech nýtovaných součástí stavebních. Výroba železn

Zvláště upozorňojí P. T.
vlastní bky nejpraktičtějšícha ne.
do sdí a vůbec veškerých prací jak staverobníse zárukou.

V úctě veškeré

v FHradoi

S 4 PO
dříve J. Jeřábek

Králové, velká podsíň.

výploí do dveří s t d
výhradně

vlastníhovynálezu,kleštin Narátivenky
jchvše za cenyvý-|všech druhů

nabízíBiskupská
knihtiskárna.

pá zužikvmání0000 4 ZAD
ve Žlunicich.

Výše podílů, z nichž má býti závod
zařízen, stanovena na 100 korun a

1 koruna zápisného.

Podílypřijímáspořitelní a záložní
spolek ve Žlunicích pp.Vys.Veselí

o- do '0. června t r. ji

Kostelní náčiní
Bag“ vlaství výroby"M

v hojném výběra má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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 spláiky baz svýšení cenl

Učně
řádného z křesťanské rodiny přijme

Josef Komárek,
závod klompiřský v Hradci Králové.

©OOO000000000000CG
Prvni výroba

věžníc

1 v Čáslavi

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.

©9

:
v. O

h

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbuokenkostech
PRAHA--I.,

č. 145 st.. Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 80 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporuěuie 8e

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k buha
tému figurálnímu provedení a

| slce $ se šelešnými rámy, sí
tčmí 1 vsagcním.

Vetkoré rozpočty, skizsy i odborná
rada bexplatně, beze vší sávaznosti

ku definitivní objednávce.

PNY“Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání"m
Založeno roku 1836.

EAUOBVODOUPO AO 00000000000000:00 00 OOH00000P0000000000E
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c. a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. voledůst. duchovenstvu
nel věudež osvědčený a mnoha doporu:
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dv. výrobní závod

všech Kostelnich pArameniů
praporů a kovového náčiní. — Illostr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauflají.

Adresa vždy doslovně úplná.
OTOa

TeooranněL 000076.00 DIOTIVOCAUCO6 00 ODO 0000000000000 0TFTTLV PS

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

XPXKPXÉPRHX EKHR XX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. Aieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru atarby a ob
novování

oltářů, -wa
me-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle slohe. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodoých platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

PXEXPXPXPXPXPXPX aaaa0
Závod pro kostelní práre a výrobu rámců

ž saloženr 1591. žKEXPKXRXEX EXBRPRÉX

| Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnóbo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky Aacenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.



veškeré práce do oboru toho spadající.

dos, Krejčík v PrazeO0 s: 1,
umělecký závod 50 ařskýO ezbářskýp

„m "stelníodbornězářizený

900z::xsE

o
doporučujeenbe „igste. křížové
hroby, oltáře, P onosty ševědníce,kříšolny,k Eko, voskypultiky atd., dle slokunebe 1 přbefry)

solidoího provedení, čehož dokladem jest mnodství vy
syědčení veledůstojného duchovenstva.

Boaovace starých oltářů a kostelníchzařízení.
Bbírka 600 modelů soch odnejpřednějších mlatrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.

. Rivodní nákráty, cemmiky sfočty besplatne
jramko. Ceny levnéa přisgivé natáně podmínky. :

Jihomoravská vina
vlastního pěstování

bílá a červená, za jichž přírodní pravost 8e
Iná záruka poskytuje, odporučují se co nej

k pe ke koupi veledůstojnému duchovenstvu,
klášterům, soukromníkům i hostinským.

Zasílám je od 25 litrů výše v cenách ná
sledujících:

Ročník 1898 od 22 do 24 krejcarů za litr.„1894 26.. „A " . .
„ 19%., 36 „ A8. -,. i
. 1900 n 28 » 82 . . .
. 1803 .„ 3 , 36 v . .21889.5 36.. 40... 3
„ 1886.,.40 . 46., . .

1885 45 „ 60 „o .

Velmi dobré fstošní,

Jeronym Hemmel,
majitel vinio

v Dolních Dumafjovicích u Mikulova (Morava).KTE |
Klobouky

plstěnéi vlněnévlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové z c. k. továrny Ant.

Pichlera v ŠtyrskémHradci.

Klobouky
z nejjemnějšt pletě od oblíbené firmy
P. a C. Habig Vídeč, c. k dvorní do

davatelé.

Klobouky
slaměné z České společ. továrny a od
firmy M. Weider c. k. továrna na slaměné

klobouky v Praze.

Sportovní čepice.
Má v nejhojnějším výběru vždy na skladě

Josef Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král.,

pod podloubím naproti Spořitelně.

Opravy se rychlo a vkusně zhotovují.

KX PBKHK

prodá S6 UD V(ně
č. IVO vedle gymnasla.

1901,od24 do 26 kr.

Za te

ŽEHEZKÉ

T
SR

os.

Jost dvoupatrový, zánovní, velmi důkladně a
úbledně vystavěn A má tři byty, každý o 3 pokojích
« kuchyní, „veškerým příslaŠenstvím a vodovodem
Nachází se na jednom z nejpěknějších a nejzdravějších
míst v Kolíně a jest pří něm pěkná zabrádka.

Po případě prodá sedruhý důrma
č. 198 vedle dívčí skoly.

Jest jednopatrový, teprve r. 1891 vystavěný u
© dobrém stavu udržovaný. Obsahuje 2 velké a 2
menší byty, každý s kuchyní a s příslušenstvím. Na
dvoře jest stadna s celri dobroo pitnon vodou.

Bližší zprávu pocá majiťel V. Veselý v č. 180.

B" Cestyk poradámkonají se na vlastnínáklad. "

Sot00000t0000000000004

vání skladveloipedů
různých, druhů, Bohemie,
Zbrojovky,Austrie, motorová

kola, vždy v hojném sjoěm,jakož i součástky stále na
skladě v prvním sper

: tovním„závoděr
Fr. Jiráčka ve Vys. Mýtě

u Chocenské brány.Smiš.sbor sprův. klavíru na 4ruce.
Složil

Karel Kovařovie, chef operyNárod.divadla.

Partitura K 2—, hlasy po 80 hal.
(Edition M. U. č. 37.)

Žádejte přímo v bud. závodě

v PRAZE, jen Václavská ul. č. 21.

+0000+00009000000000 +.ooožbosov:000č.0900000000000000070000000

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

PranŮldBE JIKOLÝ
závod řezbářský a umělétrahlářstrí

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.Oltáře, sochyaj.

ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyseneúčtují.Proredeno ke 300 oltářů.

Barvíře
hledá firma Ferd. Mládek syu v Jilemnici —
který se vyzná v barvení z kipy na studeno;
též se vyžaduje by uměl barviti bavlnu.

Plat dle dohodnutí. Ženatí mají přednost.

20h. | (Zákonemchráněno.)oh
Nejlepší koření do kávy.

Přidáte li ku kávě zrakové takovou dárko našehokoření jako dáváte cikorky,docílíte tím- choti tak
delikátní, že všo dosav ní tím předetíženo jest
Jediné vyrábí firma:

První česká akciová společnost
továren na ortentálsté cukrovinky a čokoládu

(dříve A. Maršner)
na Král. Vinohradech.

K dostání w Hradci Králové u firmyEn

Vachek Eliššinonábřeží; w Kostelci n. Orl.
u p. . Liera; v Třebechovicích n p AntHladíka- :

OAOAKAC
katolický a zasilatelský závod

Josef Poláček 8 spol.
továrná nasukna

w Eturajpolci
doporučuje Yeliký výběr černých a modních látek pro

P. T. veledůst. duchovenstvo.

IKu přání poskytují se výhody platební.
Vzorky na požádání zdarma a franko.

(a
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Při počátku nového čtort
letí prosíme sa obnovenípřed
platného.

Velikáni v županě,
„Jeden z mých profossorů a vychovatelů

prová nám jedenkráte žertovně: „Chcete-ličlověka, jemuž říkají velikán, poznati tak, jak
jest skatečně, nesmíte na něj hleděti jen ve
„flóra“, ale taky v „šláfroku“ (v županě,
v domácím dlouhém pohodlném, teplém oděva
se čňurami kolem pásu).

Jak často vzpomínám na ta slova! Ob
svláště pak jsem si na ně vzpomněl před svátky
velkonočními toho času, jak purkmistrův ná
městek v Praze „sesadil“ kněze, katechetu
Vrátného, že nčil dle této záaady. Někteří
„velikáni“ ukazují se totiž mládeži naší jen
ve „flóru“, totiž v jakési záři slávy, v které se
stkví před těmi, kteří jich neznají ve šláfroku,

to jesi v jejich ostatním životě, v němž 86 nanich objevojí veliké mravní slabosti, ba mnohdy
až ošklivé, nízké vášně. Zmíněný kněz upo
sornil n. př. na spisovatele Nerudu, kterého
náš český nekřestanský liberalismus vidí a
mládeži ukazuje jen ve flóra. Ale milý pan
Nerada — dej mu Pán Bůb nebe — byl v žu
paně zcela jiný. Nedá se to z písemných pa

tek naších vyhladiti, že řekl, jak chtěl
v Říměslinou neb kopnutím zneuctiti hroby
papeže Pia IX. a jiného katolického svatého
muže. To je trochu „moc ošklivý“ šláfrok,
Zesaulý doktor Holub, známý proslalý cesto
vatel po Africe, vypravuje ve své knize o této
zemi, že i divochové mají ve veliké úctě hroby
svých zesnulých a běda by bylo tomu, kdo by
n. př. za ohradu hrobů jejich vstoupil a oa
hrob šlápl. Patrno jest z toho, že divoch, jehož
šláfrokem jest jen kuslátky, často jen badru,
kolem pasu, v tomto ohledu flór lidské důstoj
nosti si zachoval, kdežto liberalismus našim
svzdělancům“ zvláště proti všemu křesťan
skému zfanatisovaným tento flór s hlavy rvea
do ošklivého šláfroku je obléká. Ale jak je
vidět, má pan náměstek v Praze — a mnozí
pánové podobné svobodomyslnosti 8 ním —
zcela jinou vychovatelskou zásadu, než zmíněný
vychovatel můj. Dle „svobodomyslné“ paeda
gogiky smí ae liberální velikán slečnám što
dentkám jeviti jen ve flóru. A kdo ukáže na
ten šláfrok, toho sesadíme! Ó jé! Ó jé! Páni
zapomínají, že takovouto svobodomyslnosti
sami strbojí se sebe ten „Alór“,aže se soudným
lidem ukazují v příliš ošumělém šláfroka.

Mně ovšem tento šláfrok dávno jest znám.
Je tomu dobrých deset let, co se jeden český
katolický spisovatel opovážil s velikou šetr
ností ukázati na ty župany některých dějepis
ných osobností, které se až posud národu jen
ve flóra ukazovaly. Tenkráte se to nazvalo
vhelvetsko -liberálních listech tapením voli
kánů národa, Dnes, jak je vidět, učinili jame
se svobodomyslností znamenitý pokrok. Dnes
zbavuje velkomožný pán na radnici svědomitého,
pravdu hlásajícího vychovatele, úřadu. Svědo
mitómu učiteli stává se tu ovšem křivda a
páchá se na něm hrozně málo svobodomyslné
násilí. Ale jednu dobrou vlastnost to má. Širší
obecenstvo se tím upozorňuje na ty šláfroky
nejen velikánů dob minulých, ale i „velikánů“
doby nynější, kteří mají fór svobodomyslnosti
na hlavě, ale i v srdci a činy svými jsou
pásilníky proti všemu, co jen zdaleka s pravdou
katolickou je ve spojení. Zvláště v našich
městech bude jen progpivati, když se svobodo
myslní pánové pustído znásilňování a proná
sledování katolíků.

Jest totiž i mezi námi velioe oblíben —
ač v jiném smyslu — šláfrok. Hezky zalézt do
teplého pokojíka, zout boty a vzíti si domácí
střevíce nebo pantofle, aby nás nebylo slyšet,
a obléci se v šláfrok, a třebas se natáhnout
na „kanape“. To mají rádi liberální velikáni

měst našich. Tukového katolíka neb i kněze
oblékají páni za to ve flór obliby a svobodo
myslnosti. Ale mám o tomhle flóra náhled ten,
který jsem jedenkráte slyšel při venkovské
svatbě. Zástupek „kmotřiček“ čekal trpělivě
u kostela. Konečně zvoláno: Již jedou. Přijeli
skutečně a kritika brzy pronesena ústy jedné
babičky; řekla o nevěstě: Koukejte! Má taky
„fról“, ale nesluší jí to. A tak se mi zdá, že
ravému katolíka ten „fról“, kterým ho ozdo
ují liberální páni velikáni, nesluší.

Ostatně, abych nikomu nekřivdil, musím
říci, že šláfrok v tomhle smyslu jest u liba
rálních pánů též velice oblíben. Jsou-li volby,
tu se vášnivě touží poflóru, ale mnohý, jak je
zvolen, ihned se pohodlně obléká do šláfrokn,
I někteří páni florem poslanectrí ozdobení
milují prý Ššláfrok. Musím podotkuouti, že
šláfrok mívá též kapsy. Sloužívaly za těch
starých zlatých časů starším pánům měšťanům
k uschování čňupáckého náčiní, kteráž jak
snámo ze dvou věcí sestává a gostávalo. První
věcí bývala kulatá „piksla“, tabatěrka, a dru
hou modrý šátek, který, že mnohdy nelibě na
čich působil, po napomenutí paní choti při
obědě anebo při večeři na stůl se klásti neaměl,
a tudíž velice vhodně v temnost kapsy se po
nořoval. Nyní se Sňupáctví velice málo provo
znje, A proto nic 86 nedivím, že jest druh
šláfroků, kterým kapsy po stranách schází, za
to však jednu uvnitř na prsoa přece mají.
Nevěděl jsem dlouho k čemu tato náprsní —
násrdeční — kapsa v šláfroka! Dnes to již
vím. Jsou mnozí a mnozí velikáni, kteří se
tou pracio vlasta obecnepřetrhnou,a šláfrok
velice milují. Že však za své působení vo
šláfroku přece a často hodoě peněz berou,
je to velice dobrá věc, že ten šláfrok ta násr
dečnou kapsu má. Jest je kam schovat. Ono
totiž není dobře za vydělané na vlasti peníze
si hned koupiti nebo postaviti činžák. To by
bylo nápadno. A pak má to ještě tu výhodu,
že se mohou peníze schované na větší úroky
půjčovat. To se hned tak každý nedoví a
může se pří tom velice krásně zuboženého
stavu rolnického na schůzích a nasněmích za
stávat a na vládu, která pro rolníky nic ne
dělá bubovat.

Ale proč Němci nazvali župan šláfrokem1
Ina proto, že se ve šláfroku — kabátu ku
dřímání — opravdu volice dobře ku př. po
obědě v pohovce usíná. Kde je totiž mnoho
velikánů v županě, tam znenáhla dřímá všeliké
vyšší snažení, na konec i láskak vlasti. Národ,
který si navolil mnobo pánů v žapaně za své
velikány a v němž se jakási dřímota i ve vla
stenectví již ukazuje, někde daleko bledati
není třeba. Je velice blízko u Prahy. Velikání
v županu vedou všude celý národ do šláfroku.
A kdyby to aspoň byl ten s tou naplněnou
násrdečnou kapsou. Ale takoví mají páni jen
pro sebe.

Jak dlouho ale bude národ takhle klamán
a na bezcestí veden? Inu tak dlouho, dokavád
nebude vychováno pokolení, které pozná ten
bezcenný flór té protikřesťanské svobodo my
elnosti, která v kořenu a jádra svém jest ná
silností a sobectvím. A k tomu poznání národ
náš vésti jest úlohou katolických vlastenců
českých. Avšak k tomu, aby vůdcové lidu na
šeho byli velikány nejen z jedné stránky anebo
před lidem, ale vůbec —tedy i v županu —
to jest v sookromém mravném životě, nevede
ta ošuntělá avobodomyslnost, ale — | nábo
ženství.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 2. dubna.

(Nad čerstvýmrovem VáclavaJandy s Budohostic
několik pravd o stávajícím poplelení a smatku

v českých veřejných poměrech.)

Z obsahu této statě laskavý čtenář pozná,
2 jakých důvodů věnuje právě tento list vřelou

Imserty se počítají levně.
Olmovevychdsív pátek v poledne. Ročník VIIIo = i

a uctivou pohrobní vzpomínku předsedovi vý
konného výboru národní strany svobodomyslné,
tedy bývalé viditelné hlavě českého liberalismu,
p. Václava Jandovi z Budohostic.

Pisatel těchto řádků byl s p. Václavem
Jandou osobně přátelsky znám podobu celých
dvaceti let. Jeho jednání pilně sledoval, jeho
skutky poměrně dosti podrobně znal a proto
jeho smýšlení dle jeho činů mohl posazovati.

Na zelený čtvrtek u kostelíka chržinského
pobřbený starý paa VáclavJandaz Budohostie
byl typickou a populární osobou po celém
českém národě. Byl to podřipskýsedlák, který
však po otcích zděděný svůj statek nepředlu
žil a okolí své špatným příkladem života a
jednání a nějakými hlonpýmia jalovými řečmi
neotrávil. Naopak! Starý Janda může jako
český rolník sloužiti celému stavu, k němuž
pokládal si za čest náležeti, za vzor. On byl
pilný hospodář, pokroku milovný zemědělec,
pořádku dbalý muž, tak že těmito svými
otnostmidomohlse jisté míry blahobytua tím
také neodvislosti. Proto jedině a blavně jeho
okolí vidouc, jak svědomitě a pečlivě Janda
spravuje a opatraje vlastní svou hroudu, úplně
mu důvěřovalo, majíc to blaživé vědomí, že
pak-li mu svěří zastupování a správu svých
veřejných záležitostí, že bude stejně moudře a
dbale ve smyslu své povahy počovati o nejlepší
Jejich atav.

A v tom také 88 neklamalo, neboť Janda
všemožně hleděl povinnostem veřejností !BU
uloženým nejplněji vyhověti. Jako neodvislý.
hmotně dobřa situovaný muž nikdy z důvěřy
svých spolaobčanů pro sebe nekořistil, a'é
jenom a především dbalskutkem ipřátelskoU
radou a pomocí o zvelebení a zlepšení jeji ;
zájmů.

Proto postava Václava Jandy, který od
počátku zavedení okresní samosprávy až do
své smrti byl starostou okresního zastupitel
stva velvarského, český lid učí a napomíná,
aby k takovýmto hodnostem a úřadům volil
muže, o nichž předem ví, že z nich pro sebe
kořistiti nepotřebají, ale že se nacházejí v ta
kovém hmotném postavení, jež jím nejenom
čas, ale i vlastní zájmy obecnému dobru obě
tovati dovolují. Václav Janda se z veřejné pů
sobnosti ani neobohatil, ani sebe a svou ro
dinu a přátelstvo nezaopatřil. Proto, co pro
veřejnost vykonal, to této bez lichvářakých
úroků skutečně věnoval.

Prací, přičiněním, dbalostí a pořádkem
zjednaný a o mravný a apořádaný život mocně
opřený hmotný blahobyt povýšil ho na stapeň
neodvislosti té míry, že měl plné právo do
veřejných záležitostí mluviti a je posuzovati.
Václavu Jandovi nebylo snadno v některém
ohledu, když měl totiž v tá či oné příčině svůj
samostatný a někomu nepříjemný náhled, vy
čísti, aby si především zametl před svým
vlastním prahěm. Václav Janda totiž nikdy
nenáležel mezi ty smutné postavy našeho če
ského veřejného života, které buď ve svém
vlastním zkrachovavše nebo se zklamavše,
vrhají se na ulužby a zastnpování národa.
Václav Janda nenáležel také mezi ty rychle
mizící různé figury selských výtečníků, jimž
se doma na vsi ani život, ani vlastní panímáma
nelíbí a kteří proto pod zástěrou sloužení prý
národa utíkají od svých statků do měst flá
movat. Václav Janda byl stejně jak hmotně,
tak mravně silný maž, jehož slovo mělo ryzí
zvuk srdce a zkušeností člověka, jehož pro
slovené mínění znamená skutečný čin. V jeho
každém, veřejně pronešeném slově bylo těžké
jádro pravdy, jejíž váha se žádnou deklamací
odfouknouti nedala.

Z tobo důvodu Václav Janda ve veřejném
životě také uěco skutečně jako sedlák platil.
Nepatřil totiž v řady těch ubohých selských
mlavků, již po jevišti našeho veřejného života
za poslední půlstoletí přešli a jejichž řečem
se lidé za jejich zády smália zjejichž jednání
si jenom žerty tropili.

Jeho vlastenecké smýšlení bylo povýšeno
nade všechnu modu nebo šablonu. Václav
Janda byl kvetoucím mužem v plné síle svého



života za nezapomenutelné a dnes dorůstajícímu
pokolení nepochopitelné „doby táborů“. Z ovoce
a nepřemožitelných výsledků onoho ruchu
konce let šedesátých a počátku sedmdesátých
mionlého století, (kdy celý český národ jako
jeden muž o svá práva so začal hlásiti a také
Jistý druh byrokracie u nás znemožnil), dnes
požívající mládež neumí ani těžkých těch časů
oceniti. Řiditelé jejich pomalu nám vymírají
a nacházeli se ve stavech všech. Vzpomínáme,
jak nynější všestarský pan děkan jednou ve
erátek sv. Václava vedl ze skalického chrámu
Páně jako kaplan obrovské procesí Da pa
mátnou bránka k Náchodu, do tamního staro
bylého kostelíka na 'obeníně, u něhož8e také
právě „náhodou“ konal tábor lidu, který zde
na hranicích zemských velkolepou svou schůzí
promluvil, že žije a pověděl, co chce. To byly
politické doby, před jejichž muži klobouk
uctivě dolůl A doba těchto táborů zahájena
byla na posvátném Řipu, kam svolán tábor

rvní a svolání to si tehdy mladý sedlák Václav
auda z Budohostic odseděl půl rokem v kri

minále.
Že zkušenost ta nebyla později Václava

Jandovi žádnou závadnou kaňkou, tomu na
svědčuje, že panovník náš oceňuje jeho zásluhy,
vyznamenal jej jedním z nejvyšších vyzname
nání, uděliv mu řád železné koruny třetí třídy.
Proto všichni, kdo současně s Václavem Jandou
pod širou oblohou nebeskou na táborech lid
český shromážďovali, aby o svých právech pro
mlovil, jsou dávno uznáni za muže nejdokona
lejší a vyznamenání, udělené starómu Jandovi,
platilo také vlasteneckému, loyalnímu duchu
českému, když se před více než třiceti lety
začal brániti proti agitacím, jež dnes píší se
„los von Rom“ a čtou se „zum Beriin“. Český
národ se od těch dob nezměnil, jeho národní
požadavky stouply, ale troehu změnil se ducb
neprozíravé byrokracie, který se v bezděčném
podporování prusofilských agitací po době tá
borů zejména přičiněnímjejich pořadatelů musil
v tomto ohledu značně uskrovniti,

Tato skvělá doba národního rozmachu
českého skončila tak zvanou „roztržkou“, že
Be totiž národ český rozdělil na Staro a Mlado
čechy. Proč se to vlastně stalo, po tom dnes
není v českém veřejném životě více ani stopy.
Dnešní mladí stoupenci té či oné strany ne
dovedli by naznačiti ani nejhlavnější příčiny
roztržky té. Vnukové dnes ani netaší, proč
vlastně se dědové štulcovali. Proto jest dnes
povídání „já jsem Staro“, nebo „já jsem Mlado“
úploě zbytečnou a bozpodstatnou frásí. Ostatně
strany ty se tak pomíchaly a rozmíchuly, že
je dnes vlastně celý český národ v politickém
ohleda na „kaši“.

Václav Janda, muž který za své národní
přesvědčení i svou osobní svobodu položil,
muž který neměl příčiny svým vlastenectvím
6e nějak tajiti nebo je omezovati, přidržel se
strany mladočeské, která sebrala všemožná
nová hesla, s nimíž se začala hlučně ku předa
hrnouti. Staročeši mohli stranu ta nechati
zcela dle jejího nadšení ku předu kráčeti,
Beboť dnes jest jasné a zřejmé, jakou náramnou
byl boj proti Mladočechům zbytečnosti. Mlado—————————.

FEUILLETON.
Vzpomínky na „Klášter.“

Píše J. S—a.

(Pokračování 3.)

Uměnímilovné publikum vítalo s nadšením
i další čísla dramatického cyklu principálova,

Mládeži se nejvíce zamlouval malinký Kaš
párek, z jehož skrovné hlavičky sršely vtipy tak
účinné, že snad ani šešek krále Leara vhodnějších
nepronášel

A když někdy jeho rozoumek přece nedovedl
zdolati oposici různých princů a ctných rytířů,
volal hned neposeda za své advokáty širší veřej
nost; obrátil se ne děti, které tábořily po turecku
na pozemních sedadlech, žádaje, aby samy se vy
slovily o věrohodnosti jeho důkazů pravdy.

Často byla malá druž poctěna odvoláním:
»Viďte, malí chlapci, že mám pravdu?e« Nebo:
»Viďte, malí chlapci, že jsem s královnou ani
slovem o princi nehovořil?« a podobně, A mladá
porota hromadně vyjadřovala svůj souhlus, kterého
se i nejvyšší velmožové více lekali, než ministr
Koerber české opposice, „Hlas lidus zdepřet.
uzel všech rozpaků pokaždé,

Jinak takto znal Kašpárek dobrý tón a vě»
děl, jaká čest které osobě patří; Často vysekl
mocnému králi uctivou poklonu: »Ručinku líbám,
Vaše Veličenosti,< a tak si často již předem získal
srdce mocných tohoto světa. Ale přes svou zóvo
řilost vždycky při svých právech stál houževnatěji
než naši zástupci v parlamentě při právech svého
národa. :

Bylo rozhodně pochybeno, že někdy, prin
cipál přenechával část režie své milé choti, Ta
v prázdných chvilkách se propůjčila za ústa prin
cezně. Ale jak měla chudera principálka věrně

češi totiž postupem doby veškerá ona hesla
sami potratili nebo odložili a dnes nové
vzněty hledají mezi vymírajícími Staročechy
a v politické zbrojnici staročeské.

Jedním z hlavních tromfů mladočeské
strany v letech sedmdesátých bylo prohlášení,
že jsou stranoa ©„svobodomyalnou“. Když
dnes jasně a klidně na to patříme, tu bezděčně
úvaha o tom rozehřívá nás k úsměvu nad tou
naivností. Mladočeši, jejichž tehdejší vůdce dr.

Karel Sladkovský ostentativně přestoupil kapravoslaví, aby naznačil, jak velikou vábu a
důležitost v ohledu politickém klade ve víru
a náboženství, prohlašovali se s ním za „stranu
svobodomyslnou“ oproti konservativním prý
Staročechům, jejichž vůdce Frant. Palacký
zrovna v oněch letech v „Pokroku“ a napotom
ve zvláštní brožuře nesoucí titol „Několik
slov o víře“ s největším důrazem prohlásil a
prohlašoval, že on 8e k žádnému ze stávajících
náboženství nehlásí a že pouze sympatieuje se
zásadami bývalých Českých Bratří.

Když tato dvě fakta, jevící se při vůdcích
bývalých českých stran a tadíž charakterisojící
jejich ducha a zásady, po čtvrt stoleti vedle
sebe postavíme, ta se divíme, jak to bylo
možno, že u nás Sladkovským representované
zásady vlastně nejrozhodnějšího kongervatismu
nazývány „svobodomyslnými“ u že naproti
tomu Palacký ©doznanými "zásadami nijak
nepokrytého liberalismu josefinského považován
byl za representanta konservatismn.

Znajíce do podrobností osoby i věci staro
české i mladočeské, dovolujeme si tvrditi, že
strany ty vznikly v českém národě více
z prchavých osobních pobnutek, než li z věené
potřeby nějakého trvalého různění se zásad.
Strana mladočeská měla příval svého dorostu
v nespokojencích, utikajících ponejvíce jenom
z osobních důvodů ze strany staročeské a po
tom ve mládeži, která vystihla, že staročeský

program a staročeské jednání si prosto odporují a proto sympatisovala e Mladočecby,
mezi nimiž bylo více snášelivosti a vážnosti
ka přesvědčení a mínění druhého, než-li etr
pělo politice hraběte Taaffapřísluhující komando
staročeské. Ona původní snášenlivost a vážnost
k náhledům a jednání druhého vymizela z mla
dočeského tábora v době, kdy se ho zmoonili
staročeští přeběhlíci a původně staročeští
„kadeti budoucnosti“, kteří žádných staro
českých ctuostí do tábora toho nejenom ne
přinesli, ale stávající zde dobré zásady mlado
české udusili. Kdo čteš, rozaměj.

Václav Janda « Budohostic byl a zůstal
ve mladočeské straně representantem a zbytkom
výše uvedených náhledů dra. Karla Sladkov
ského. On si představoval „republiku“ s ko
runovaným králem v čele a byl liberálem,
který všecko skládal na vůli a prozřetelnost
Boží. A při tom mu docela nic nevadilo, jak
emýšlí a touží kdo mimo něho. V tom ohledu
byl příkladně snášelivým a v tom si ve avé
spanilomyalnosti asi jedině pojem svobodomy
slnosti představoval. On byl spokojen, a ne
záviděl; když se jiným na poli rodilo a dařilo,
přál jim to srdečně, poněvadž se také rodilo
a dařilo jemu a ou věděl, jak se musil dříve

O- o
dvorný, měkký hlas princezen nápodobiti, když
při vybírání vstupného mrzutými interpellacemi
svůj ženský diškant zdegenerovala v chraplavý
bas! A pak ten častý náhlý přechod ze vrušujících
a prosaických finančních svárů do poetického
ovzduší orincezniny komnaty nemohl také valně
umělecké disposici principálčině býti prospěšný,

Když takto ještě mluvila princezna s něja
kým starším velmožem nebo.s hmotným ekono
mem, nebyl její nezvyklý bas ve velikém nepoměru
s busem mužského herce. Tu i ten drsný přednes
režizérky dovedl učiniti pravý efekt.

Ku př. v jedné scéně chřestil král mečem
proti prostému rytíři, který se opovážlivě o ruku
královské princezny ucházel.

Ale princezna klekla s velikou lamentací
před pana otce a dojemně ho prosila, aby měl
trochu respektu k její mladému srdci a rytíře za

Ale mocný tyran dvou mladých srdcí zahří
mal resolutné: »Ustejň již, dcero má královská,
od svého suplicírování, nebojí ti to kór nic platno
nejní.«

Publikum zrovna tajilo dech, když se i pří
val nových proseb rytířových odrazil od obrněné
královské hrudi jako pleva.

Ale plebejskou láskou rozpálená dceruška
podnikla na krunýř otcův hned nový útok, mísíc
v hlasitý pláč slavné zaříkávání, že miluje kom
petenta «z gruntu srdce celéb „«

Tahle upří: ná lamentace pronikla již přece
krunýřem královým až do srdce, jež tím nárazem
náhle směklo jako komisárek ve vařící vodě, Král
se rozplakal a vztáhl svou královskou dlaň k po
žeknání novopečeného, rodem nerovného párku.

A když mu počali oba milenci žehnající
ruce líbati, otevřel udobřený tatínek ústa v dlou
bém mléčném vousu ukrytá a promluvil v ra
dostném pobnatí: »Nyněko půjdeme do mého
kabinetiu pokóje na šálek kafé; tam budeme dy

přičiniti, aby toho docílil. Proto byl dalek
toho, někoho nějak podceňovati nebo. stav a
plynoucí s něbo smýšlení mu zazlívati. On si
stejně srdečně rád poseděl v Praze „u Pinkasů“
mezi nejradikálnějším | dorostem | mládeže,
z níž někteří měli za největší své hrdinství

rystonpiti z olrkve, v níž je nikdo řetězemnedržel, jako stejně erdečně rád prodlel a po
besedoval ve kroužcích a společnostech kato
lického duchovenstva na Podřipsku,aniž by
při tom tím nejmenším někdy projevil, že je
viditelnou blavou českého liberalismu, že jest
presidentem výkonného výboru strany svobo
domyslné. .

Vácslav Janda z Budohostic žil po celý
svůj věk jako katolíka při tom uikdy nestavěl
se proti náboženským náhledům jiných, čemaž
nezbytně následovalo, že avé náboženské přes
svědčení sám také od nikoho přeausovati si
nedal. Svobodomyslnost jeho počínala i končila
ve snaze, aby se u nikoho druhého jeho po
svátných citů nedotkl, Vědycky metl jenom
před svým prahem a když promlavil, jednala
řeč jeho jenom otom, co všem bylo společným
a prospěšným a vždy vystřihal se strkati prsty
do cizího prádelníku a potěžkávati cizí kapsu.

Byl to muž svobodomyslrý zvlášt
ního rázu vlastniho, aci jako onen podřipeký
protestantský předák, který pro jisté zásady
káznícího ho pastora odbyl slovy: „Pouť k av.
Janu do Prahy a černou rybu na štědrý večer
toně nechte, to si vzíti „nedám“. Václav Janda
byl muž svobodomyslný, ale na víru si sahati
nepřipustil. On náležel mezi ty muže u nás,
kteří svou společenskou neodvislost jenom jaksi
honosně vyznačovali názvem svobodomyslností,
kteří však ve skutečnosti o „liberalismu“, jak
ho 8 jeho důsledky šmokovské a protikatolické
časopisy českému lidu vnutiti chtěly a chtějí,
nemají ani zdání a kteří se k jeho požadavkům
vlastně obracejí zády.

Když Václav Janda byl r. 1898 ve saně
movně království Českého etížen návalem
mrtvice, z jejíhož objetí musil býti lékaři
vzkříšen, byla jeho první slova, když se opět
vzpamatoval: „Pochválen buď Pán Ježíšl“ Před
svou smrtí dal se zaopatřiti svátostmi umíra
jících a jeho synu náleží za to čest, že to na
úmrtním oznámení svého otce, přes to že byl
tento předsedou výkonného výboru strany svo
bodomyslné, uvedl bez ohledu, že věděl, že jistí
lidé vezmou z toho — pohoršení proti němu
i proti památce zesnulého.

To, co jsme zde při oceňování památky
zemřelého Václava Jandy z Budohostic, osoby
to v národě našem typické a populární, muže
nanejvýš váženého, zběžně ve hlavních rysech
uvedli, zajisté že postačuje k úplnému pocho
pení toho, co jsme tím dnes říci chtěli. Dnes
při sledování jednání, zásad a skutků našich
českých mužů předního a rozhodujícího řádu
stává se nade všechna pochybnost jasným, že
české veřejné poměry za posledních desítiletí
byly vlastně až k nepochopení poplatené.

Došli jsme již k poznání, že osoby, jež
platily za Aristidy, byly vlastně kujoni a Šel
mové;, došli jsme k poznání, že osoby hanebně
podceňované byly oejčistší povahy a lidumi

šputýrovat a dyškurýrovat. A to je mé poslední
královcké slovo.« '

Toble byla přece jen rozumná řeč, která se
líbila velice nejen princezně, ale i obecenstvu,
takže se mnozí rozplakali. A jestliže princezna
zkornatělé srdce papínkovo tek roztaviti dovedla,
to jistě principálka tlumočila city jejího nitra
hlasem dojemným a účinným.

Hůře však bylo, když se dala princezna pro
střednictvím principálčiným do hovoru s Kašpárkem.

Zde »mužský« švitořil povýšeným diškantem
a něžná dáma z nejvyšších kruhů udpovídala
takovým režným, dulým, a skoro hospodským
kontrabasem,sž tento hlasový nepoměr byl jizlivě
zhritisován i méně chápovými diváky.

Principálovi se naskytly někdy ještě horší
obtíže. Ku konci jedné veselobry chtěl si šošatý
sedlák Racocha zatančiti se svou Kačkou a za
výskl kurážně: »Pání muzikanti hrejte, já vám
vňecko zaplatím«.

Ale čtyřiadvacet muzikantů, nkrytých před
větrem a deštěm v ochranné skříni — jakoby nic
neslyšelo. Snad nedůvěřovali slibu ošumělého furi
anta; anebo — a to spíše — scházela náhodou
ruka zkušeného kapelníka, která by otáčivou tak
tovkou nadula plíce ipíšťály podřízených k ryčné
polce. Aspoň přitlumený hlas principálův zdál se
kapelníka sháněti. A znovu zvolal trochu meně
kurážně netrpělivý sedlák: »Což pak, páni muzi
kanti, nespustíte?«

A hned po té ozvalo se za jevištěm několik
pleštivých zvuků, jskási přitlumená žaloba — a
s uplakanou Jící vyšel z tajů zákulisních princi
pálův synátor, který zastával v čas potřeby místo
kapelníka. Nebyl v čes na svém místě a proto
ono citlivé připametování povinnosti. A již se
fašinet po předchozí tragedii zaklokotel a roztočil
dlouhé šosy Racochovy, až se všechno divilo, jak
to ten starý dovede. Ale v nejlepším reji ulítla
sedlákoví holíaka s příslušnou Části nohy s pro



lové; došli jsme k poznání, že radikálové a
svobodomyslníci vlastně nejvydatněji hájili «
hájí konservativní zásady, o něž se vlastně
minulost i budouonost Českého království opírá;
došli jsme ke zkušenostem, že kouservativci,
aby své osobní zájmy nepoškodili, ochotně při

kajdé příležitosti otvírali dvářevšem choutkám
roti budoucnosti českého národa eměřujícího
iberalismu, přikrývajíce to předatíráním pod

porování pokroku.
Z tohojest jasno,že se u nás v časa na

svém místě obyčejně žádná věc příslušným a
náležejícím jí jménem nenazve; u nás širší
vrstvy doposud neovládla soudnost vystihující
udstatu skatků, tak že dokonce i inteligence

dává ee strhovatí na raby obrácenými frasemi
a falešnými hesly. Když někdo něco platného
navrhne nebo uvede a když se to do krámu

pohodlných, u plných hrnců sedících vlastiocbů zrovna nehodí, u nás postačí, aby byl
ten někdo prohlášen novinami buďto za zpá
tečníka nebo za radikála a již jest ua leta
odbyt jako člověk nebezpečný, Stoupenci obou
eměrů ním svorně pohrdají a všemožně 8e
bo varují. Co chtěl, co činil, jak by se to
osvědčilo, to se však nezkoumá. Zkrátka u nás
ee doposud lidé posuzují dle přání a potřeby
svých nepřátel nebo přátel u necení se dle
svých skutků. Proto panuje v uaší veřejnosti
ten zmatek, pod jehož tíhou celý národ 8e pro
hýbá, všechen vysílený plazí se ku předu,

něvadž se a nás prohlašuje černé za bílé,
jlé za černé a na místě slněné rozvaby a

mužné snášelivosti pěstuje Beošklivá zájmová
politika osobní. Naše veřejné poměry neovládá
žádná politika, ale daremné osobní politikářství,
na něž lze platně a důrazně ponkázati jenom
při příležitosti, když možno mlaviti o čisté a
nezapletené do něho osobě, jako byl Václav
Janda z Budobostic. Tu pak jest viděti, jaké
omyly běžné české veřejné pojmy ovládají,
neboť tu jest ku př.jasno, že předsedou české
strany svobodomyslné byl muž vlastně ryze,
důsledně a poctivě konservativní. O takových
a podobných zjevech dále přemýšleti jest kaž
dému volno! Jeu pravda vysvobodí násl

Obrana.
Čas zapírá. .Vymoženosti mladočeské

politiky jsou poslední dobou tak „znučné“, že
„Národní Listy“ uznaly za dobré zapěti národu
spávající kolébavku, aby se hesla „Pryč od

ma“ u nelekal a nevrhal 8e střemhlav donáračí Římu, jenž prý stejně s Němci jest
Čechům nepřátelským. Helvetský Čas tento
uspávající ač prý opozděný hlas vděčně přijal
a horlivě omývá monřeníny, tvrdě, že pr
eští ovangelíci dříve heslo toto neschvalovali.
as docela v horlivosti tak se zapomněl, že

volá: „Ve všech českých evangelických listech
by se nenašel jediný doklad pro schvalování
tohoto vlasti zrádného hesla“. Nevíme, mnoboli
stříbrných může vlasteneckou redakci přivésti
ku vlídnému posuzování vlasti zrady, ale víme,
že německému protestantismu na několikaS—————————ó
střed jevišté až k zadnímu plátnu. Ale sedlák
zarazilhnedposměšnéa jizlivé poznámkyveselým
výkřikem: oHej, toť jsem si urazil kramflek fe Na
to zmizel hned za kulisou a obratná ruka, odhr
nuvší plátno, rychle sbrábla nešťastnou botu i s dře
věným údem.

Aby pak dychtivé obecenstvo mělo nějakuu
náhradu, přiklapal na jeviště Kašpárek s děvuchou
stejné vysokou a ukloniv se dvorně, zahovořil:
»A teď velecténé obecenstvo dovolí zase mně,
abych si směl zatenčiti se svojí Kalupinkou«.
»Kalupiaka« se vrtěla skoro stále na témž místě,
a proto Kašpárek, odskočiv stranou, prováděl
čardáš, až bylo radost pohleděti, Hned tančil po
jedné ruce, hned po obou, tu se otočil na jedné
noze, tu zase na hlavě, A obecenstvo bylo spo

kojeno.
Jindy lákalo na jeviště několik mladých rytířů

princeznu: +O ctná princezno, rač vstoupiti dále,
nebojť tvou přítomnost sobě všichni tuze vinšovati
musímee,

Ale princezna nic; snad se jí takové hubařské
pozvání bez visitky a bez kytice nezamlouvalo
anebo neměla ještě uspořádanou toaletu. A nes
chce-li žádná dívka jíti do vážené společnosti,
pokud není krásné vystrojena, jak pak teprve néjaká
princezna|

Proto musili mladí urozenci znovu volati:
»Ó milostivá princezno, což ac stydíš za nás, ctné
a věrnérytířové?«

Zase okamžik zavládlo trapné ticho, které
přerušil jeden studentík z publika vysvětlením:
»Óna ta princezna asi nemůže nahmátnouti kliku
od pokoje«. Následoval hned nehorázný smích,
co zatím principálka na důrazný pokyn svého
manžela spěchala s táckem ze středu publika za
oponu na vypátrání ztracené princezny. Princezna
oalezena a jednání pokračovalo. (Pokrač.)

tisících nezáleží. Všdytna propagandu „čistého“
evangelia putují do Čech ročně statisíce marek
a proč by ee měl zrovna zanedbávati novi
nářský tisk, jeuÉ může zvláště nyní silně po
šramocenému „čistému“ evangeliu prokázati
mnohou přátelskou slažbu. ©Nepodezříváme
„Národaí* ani „Čas“ ze zaprodanosti, ule my
slíme si, že zadarmo prokazají všeněmeckému
houtí přímo samaritánské složby. Oběma na
jednou nápadně svorným listům avádíme něco
ze Šádkových novin „Hlasů ze Siona“. Tento
čistě protestantský list ze dae 30. května 1901
uveřejnil projev předsedy německého podpůr
ného fondu Gostav-Adolfského. Předseda to
hoto evangelického podpůrného fondu projevil
zvláštní potěšení, že protestantské evangelinm
utěšeně vzrůstá v Rakousku nad „suchými
kostmi velikého hřbitova, na němž drabdy

kvetoucí ovangelické či'í“. V další řeči se
obražoval předseda proti předsudku, jakoby
běželo jen o podporu německých evaugeliků,
nýbrž prohlásil, že jednota G. Adolfova všecky
národy pod ochranu svého měšce přijímá. Na
to se obrací k Českéma království a praví
doslovně: „Kdyby v Čechách evangelické hnatí
i Čechy uchvátilo, budoucnost země té byla
by skvělejší(1), «-kdyby ve východních polských
krajích nejen osady němectví, nýbrž také osady
evangelia ee zakládaly: totiž, kdybychom tam
více polských evaugelických sborů
měli, polská otázka byla by o mnoho snazší
k rozřešeni“. Tato slova potvrzují dávné naše
tvrzení, že dosud jen katolická víra udržela
Poláky při polské národnosti a proto „větší
počet“ evangelických sborů by ovšem mnohem
snáze polskou otázku rozřešil, poněvač by ji
krátce z dějin vymazal. Helvetský popruštěný
Polák by pánům v Berlíně starostí nedělal.
A takový recept by se též osvědčil i v Čechách,
Evangelický národ český by nehledal svého
Gideona ve Vídni, nýbrž v Berlíně a Schóna
rera by neokřikoval český poslanec. Řeč před
sedy spolku G. Adolfova provodil list p. Sád
kův tímto vřelým závěrem: „Jsme z celého
srdce povděční centrálnímu představenstvu za
tato slova“ atd. Nechceme opět rozsuzovati,
zdaž slibovaná podpora aneb vábná perspek
tiva „skvělejší“ budoucnosti národa českého
vynutila tento vroucí povzdech z prsou vlaste
neckého ovapgelíka. Ale slova tato slouží zajisté
za doklad, že činnost Jednotv (G. A. prote
stanté čeští schvalují. Činnost pak této a jiných
podpůrných protestantských jednot jde ruku
v ruce 8 politickou prušáckon propagandou.
Poslanec Stein v Hamburku 22. listopadu r.
1901 prohlásil: „Hautí (Pryč od Říma) jest
čistě politicko národní. Pouze pro ženy snad,
ale nikdy ne pro německé muže nese toto
hnutí nátěr náboženský“. (Vaterland č. 326.)
Tato řeč jest přece srozamitelaou? Nemůžeme
za to, že poslanec Stein byl trochu upřímnější

nežli redakce Času anebjiných protestantských
listů, která se snaží zatušovati to, co každé
dítěu nás již dávno pochopilo.Proto zbytečné
zapírání!

Politický přehled,
Levice po své celjské porážce nezmoudřela,

ba nyní ještě úsilnéji štve mezi Němci proti vládě
a Slovsnstvu. V tom jim pomáhají i slovinští li
berá ové, kteří najednou dokazují, že slovinské
Peralelky v Celji nemají pro Slovince žádného
zvláštního významu, Levice vystupuje teď is po
žadavkem, aby byl jmenován německý ministr
krajan, který by měl vliv na všecky otázky u zá
ležitosti německého lidu. Jakoby neměli levičáci
v nynější vládě přítelíčka|

Od 1. dubna jsou ve Vídni společné mini
sterské porady, vnichž jedná se hlavně o ustano
vení společ. rozpočtu. Nová děla s požadavkem
40 milionů jsou též předmětem porad. Uherští
ministři vyjednávají dále s rakouskou vládou
o novém celním tarifu a o vyrovnání s Uhry,

Revoluční výbor makedonský rozesílá hro.
madně letáky, vybízející obyvatelstvo celé Make=
donie k povstání, Makedonie, patřící dosud Tu
recku, je ohniskem stálých sporů mezi Bulhary,
Srby, Řeky a Albanci. Turecká vláda nu zakro
čení Ruska a Rakouska stále se vymlouvá a
s opravami odkládá, V severní Albanii je též
situace hrozivá, Rakousko a Italie byly by ochotny
na čas Albanii vojensky obsaditi.

V Ktalii o svátcích na mnohých místech
udály se demonstrace vojínů, kteří byli povoláni ze
službě železniční. Voláno: Domů chceme! Ať žije
socialismus|

Studentstvu na Rusi dopuštěny schůze k úra
dám o věcech školských a hospodářských u pří
tomnosti professorů, Nyní ale domáhají se změny
politického zřízení, vrcholícího v samodržné moci
a zavedení oprav sociálních a ústavních. Že ale
úřady nesouhlasí s náhledy mladých pánů a radí

jim, aby se raději učili, odtud ony studentskéouře,

Mezi Vatikánem a Černou Horou stran ko
Jeje Svatojeronymské v Rímě, na nížstudovati mají
slovanštímladíciz jižníchzemí,nastalodohbodnutí.
Co do formy zůstalo při starém názvu kolej
»Svatojeronymská«místo nového scharvatska« a
to k vůli poddaným černoborským, kteří se po
važují za katol. Srby a ne Charvaty. Tím se ale
Charvatům nestala žádná kfivda.

Hlavní původce války jihoafrické, diamantový
král Cecil Rhodes zemřel 26. března. Současné
docházejí z Afriky zprávyo vyjednávání burských
vojevůdců s generálem Kitchenerem a o cestě
vrchního vojevůdce anglického lorda Wolseleye
do Kapska. Ku přání krále Eduarda VÍL má se
lord Wolseley na vlastní oči poučiti o vojenské
a politické situací v jižní Africe.. S Bury bude
vyjednávati jsko se zástupci samostatných států,
Zprávy u podmínkách míru zní dosud nejusně.

Německo v Číně usilovné pospíchá se stavbou
železné dráhy v bohaté provincii šantungské a
horlivě se smlouvá o tamní uhelné doly. Nelze
se pak divit, že boxeři opět vystupují, když se
Némci v jejich vlasti roztahují.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Šopet. V pondělívelikonočníkonala Jed

nota katol. jinochů a mužů v Sopotech veřejnou
schůzi, ve které přednášel dp. Ferd. Vlček, farář
v Nové Vai, „o vlivu tisku na povahu a mravy apo
lečnosti vůbeca jednotlivců zvlášť.“ Př.pomenny,jakou
velmocí jest tisk, okázal příklady, kterak tisk dobrý
zušlechťuje, povznáší, a kterak tisk Špatný sesurovuje,
znemravňuje, z čehož plyne veliká zodpovědnost spi
sovatelů a žuroalistů. Poukázal na prodajnost novi
nářů hlavně židovských, kteří bez ohledu na pravdu
slouží toma, kdo více platí a zmínil se © útocích
protináboženských. Jaké opatrnosti jest tudíž třeba
při volbě knih a časopisů ku čtení! Říznězkritisoval
nejnovější surovoat Macharovu, dovolávaje se při tom
Havlíčka, jenž odsoudil toho, kdo se směje modlící se
babičce. Ku konci vybízel ku podporování a čtení
tisku dobrébo a varoval před tiskem úpatným. Zají
mavá přednáška byla pozorně vyslechnuta a hojným
potleskem odměněna. Zdař Bůh!

Z Vamberka. Dne30. březnapořádalkřest.
katol. vzděl. spolek Svornost ve Vamberku měsíční
schůzi, při níž přednášel p. V. Špaček, řídící učitel
v Košátkách o tbematn: „Pravda a lež o M. Janu
Hasovi.“ O této tak palčivé a od mnohých ku povzne
sení vlastní slávy zneužívané otázce promluvil pan
řečník věcně a nestranně. Četnými doklady dějin ue
dokládaje, vyložil stránky Husovy avětlé, pro něž
všichni tohoto nešťastného kněze ctíme a dále stránky
jeho stinné, pro něž ho masíme litovati, ano vystou
pení jeho přineslo nám bratrovražedný boj, v němž
národ náš sám sobě zničil pomníky své vysoké kul
tary a slávy. Ctime-li přesvědčení, ctěmo je i u těch
kněží, kteří neodpadli za cenu živote ku husitismu,
ale pro své přesvědčení rovněž skončili smrtí na hra
nici. Řeč byla vyslechnuta s velikým zájmem. Padl
sico některé nomístné poznámky od protivníků, otěch
však pomlčím. K některým dotazům odpověděl p.
řečník sá 1 a dále jednatel, jenž si vyžádal k toma
svolení od p. řečníka, nechtěje jej dalším sdvořilostem
stavěti za terč. Schůze zdařila se přes nepříznivé po
časí nad očekávání. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. Jmenování jsou: p,

Jos. Šrámek b. notář a děkan v Novém Bydžově, b.
vikářem okresn Novobydžovekého a p. Adolf Pažout,
děkan v Sadské, b. vikářem okresu Poděbradekého. —
Vyznamenání: p. Frant. Chaloupka, b. vikářa
děkan ve Světlé, jmenován čestným konsist. radou; p.
Frant. Iilem, bisk. notář a děkan v Zbraslavicích,
čestným konsist. radon; p. Vojt. Konba, b. notář a
farář v Souticích, p. Elaard Dobruský, farář ve Smr
dově, p. Heřm. Haaser, farář v Čestíně, jmenování
čestnými děkany; p. Jao Musil, děkan v Ledči a p,
Václ. Frinta, farář v Kácově, b. notáry. — Exposi
torium oanonicale obdrželi:p. Vojt, Kameš,farář
v Bohdánči, p. Pavel Langr, farář v Čibošti, p. Al.
Peměkl, farář ve Zrači, p. Vacl. Šafránek, farář v Per
tolticích. — Farní synodalie: p. Jos. Kořínek,
koop. ve Světlé. — Ustanoveni: p. Frant. Vintera,
farář v Mlíkosrbech, za faráře do Žiželic, p. Jan
Biskup, koop., za administratora v Libici, p. Josef
Šimek, koop. ve Zrači, za -kaplana do Krncemburku,
p. Ant. Bartoš, administr. Modletínský, za administr.
do Bejště, p. Jarosl. Malý, kaplan v Nové Pace, za
expositu ve Staré Pace, p. Jan Procházka, katecheta
v Pardubicích, za katecheta do Červ. Kostelce. —
Uprázdněná místa: Ledeč, děkanství, patronát
ústavu šlechtičen v Praze, od 13. března; Mlíkosrby,
fara, patron. hrab. Zdeňka Kinského, od 17. března;
Dolní Královice, děkanství, patron. kníž, Auersperga,
od 20. března b. r. — V Pánu zesnaul: p. Ant.
Mokříš, b. notář a děkan vDolních Královicích, $ dne
19. března (naroz. 1836, vysv. 1868).

Obnova sv. missie v Hradel Král.
Během 236letého trvání biskupství královébradeckého
pouze 3 missie byly konány v Hradci Králové. Prvá
byle konána za biskupa braběte Blůmenngena r. 1794,
druhá roku 1866. tedy o 100 let. posději,



třetí teprv r. 1901 a 1902 tedy za 96 let. Značná
řada let vědy uplynule od důležitého díla spásy, takle

drahé, Preto nelse se diviti, že neše mladší pokolení
nezná aul s vlastní zkušenosti blahodárné působení
missiouářů a představoje si vědy misaionáře dle kalcých
protestantských dějepieů jako katany s modidly a bra
nicí, Katolické vůdčí kruby samy se odcizovaly kato=
lickému lidu a tuto starou chybu odnáší doba naše.
Než, Bobu díky, poznáváme své nedostatky a bladíme
Jim odpomocí. Není to ještě tak zlé s tím úpadkem
náboženského cíta u většiny našebo národa, Jest třeba
Jen dotknouti se ukryté struny v srdci a ona vyzní
vřelým projevem náboženským. Většína národa pro
náboženství cítí a to mosí býti porzbuzením pro ener
gickou a obětavou práci k otažení náboženského přa
ovědčení. Na nepatrné zlomky národní, náboženství
odcizené, vetřeba se toa dobou ohlížeti, Tyto palo
mené třtiny buď vrátí ee k víře otců avých, aneb
stanoa se nadobro nemožnými svým odporem k lido
vému přesvědčení. Průběh av. missle v Hradci Krá
lové nejlépe dokázal, že jest v městě našem ještě
více náboženství, nožli jest právě vhod jistým kruhům,
které v čas ještě úzkostilvě zapřisábaly uvé věrné,
aby neopouštěli bez toho již málo cenný prapor. Jak
patrno, nemají vůdčí pokrokářské kraby velikou dů
věra ve spolehlivost svých přívrženců, když jest po
třebí tolik snižování řebolních missionářů. Dnes však

obnova av. miseie jest skončena a všecky předsudky
rozptýleny. Nepřeháníme, tvrdíce, že právě oplypulý
týdeu bude dlouho žíti v naší milé vzpomínce, Vděk
náš nese se k horlivě práci obětavých dpp. 00. mie
sionářů a nemenší měrou vděčně usnávámo pastýřekou
horlivost Jeho Bisk. Milosti Vrchního pastýře, jeni
nejenom sám předcházel dobrým příkladem v mitsijnlch
pobožnostech, ale i značnou část mjesijní práce na
sebe převzal Šesti nadšenými promluvami. Při nemá
havých obřadech ev. týdnu jest pastýřské tato bor
livost ndp. biskupanepopíratelně obdivahodnou, Vše
obecně dochází uznání pastýřská horlivost ndp. biskupa,
jenž zaredi systematické pořádání sv, misslí v celé
královéhradecké diécesi. Letos během 9 měsíců bylo
pořádáno již 80 roissil na různých farnostech. Číslo
toto jest tak imposantní, že zaslouží v dějinách ná
boženského českého života jisté pozornost. Pouze
práce vytrvalá a obětavá může přinésti katolickému
lidu lepší budoucnost.

Koncert presinléhe českého Tria
bude místo v sobotu Ó. teprve v neděli 6. t. m. o
3. hodině odpol. v Klicperově divadle v Hradci Krá
lové. Předprodej lístků u knibkopce pana B. Tol
mapa.

Zmístního odberu NárodníJednoty
Severočeské pre Hradec Král. a okolí
Odbor, který má 185 členů, konal dne 15. března
t r. svou výroční valnou hromadu za účastenství
osmi členů t. j. čtyř členů výboru z devíti (jeden
člen výbora z Hradce se odatěhoval) a čtyř členů
spolku. Z jednatelské zprávy vyjímáme: Výbor horlivě
se přičiňoval o uskutečnění výstavky českých výrobků
ohrožených cizí konkurencí a českých výrobků z území
smíšeného, leč nenašel bobužel žádoncího porozumění
pro tento svůj projekt, jehož velký význam netřeba
šíře líčiti. Výbor dal podnět k uspořádání velkého
koncertu ve prospěch Trutnovskéhonárodního dumu
za spolupůsobení všech místních spolků, přispěl 20 K
kn zvýšení výnosu akademie a vyslal své delegáty
do výboru slavnostního. Hojným zasíláním časopisů o
knih hleděl prospěti menšinám i obcím ohroženým.
Přečtených časopisů dostávalo se odboru od reřejné
čítárny Palackého (3 listy po 1exemp.),od p. Václava
Boučka (1 list) a od jednatele odbora p. J. Durchánka
(4 listy). Ústředním výborem svěřena byla odboru
péče o vánoční nadílka chudým českým dětem v jedné
smíšené obci. Pořádaná sbírka potkala se s úspěchem
(sebráno 236 K), což zvláště děkovati třeba účinné

poře dámského odboru Ústřední Matice Školské.
a příspěvcích spolkových a darech sebráno 464 K,

ústřednímu výbora zasláno 400 K. — Do výbora
zvolení byli pp.: A. Andrýs, Dr. L. Batěk, MUC.

ský, B. E. Darchánek, J. Janeček, J. Kulíř, Pick,

J. Toliman a MUC. J. Vocásek. NáhradníkyPp: K.Halonnek aZ. Ježek, Revisory účtů pp. dr. J. Kukla
a dr. A. Zimmer.

Výstava výtvarných umělců sdruže

ných ve spolku „Manes“ otovřena jest právě péčí prů
myslového musea pro noverovýchodní Čechy v Hradci
Králové v slavnostní síni vyšší obchodní dkoly od ©
hodin ráno do 5 hodin odpoledne. Vetupné za osobu
40 bh,studentatro a vojsko %0 h.

Ztráty. Due 30. března byl stracen zlatý
náramek a 2. dubna zlatý přívěsek a pozlaceným ře
tízkem na krk. Poctivý nálezce se dádá, by věci ony
sa odměnu odevzdal na policejním komisařetví“ Před
koupí se každý varuje.

Sebevraňda. František Doležal,16 r.starý
učeň pokařský s Králové Hradce, vrhl ze dne 1. t. m.
po 5. hod. v sebevražedném úmyalu s badavého mostu
do Labe, kde také naleal avůj hrob, Nešťastatka prý
dohnala k zoufalství nemoc.

Nedělní klid získává si v městěnašem u
kompetentních kruhů stále více přiznivců, což alnší
jen chváliti. Přáli bychom ai však, abyse i úřednictvo
zdejší obecní zastavárny mohlo těšiti zaslonžené ne
dělní prázdni. Nedalo by so nedělní úřadování přelo
žiti na sobotu od 5.—7, hodiny odpolední? Doufáme,
de by a touto aměnou účedaictvo zastavárny rádo
souhlasilo a že by tím závod ani obocenatvo ne
trpělo.

Vojen. koncert. Vneděli6. dubnaodbýváse
v hotelu „Merkar“ vojenský koncert kapely c. a k.
pěš. plaka čís. 4x. spojený « tombolou. Výherní los
obdrší každý návětěvník vočer u kasy zdarma, Za
čátek v 7 hud. večer,

Na sjezdu číšníků a malohostin
ských due 20. břsena 1909 + Hradol Králové
28 účastenství asi 300. zástapeů hostlostrí a
pánů poslanců ©JUDr. Ulricha a Jaroše usne
šeno: 1. Průkaz epůsobilosti pro živnost hostinskon
bodiž uzákoněn; nevyučení pomocníci nesmí býti
v živnosti zaměstnání, 2, Otázka učňů budiž rozřešena
v tom smyslo, by na tři pomocníky připadl jeden
učeň. 3. Pracovní doba bodíž zákonitě opravena za=
vedením maximálního dne pracovního, abychom ve
velkých obchodech uebyli nuceni nepřetržité 94 1 více
hodin pracovati, Učňové a mladí pomocníci v stáří
18 let nesmí býti k noční práci přidrkování, 4. Ženská
obsluha v hostincích budiž úplně zraňena, 5. Nábradní
den odpočinku budiž dlo platných zákonných nařízení
ve všech obchodech přesně zachováván a bu apráv
nému jeho dodržení budiž co nejpěísněji přihlíženo.
6. Zprostředkování práce budiž dovoleno vykonávati
výbradně odborným adražením. Páni hostinští sa
slušně žádají, by v té příčině obraceli se na svépo
mocné kondiční spolky pomocníků. V uvážeoí nepři
měřeného zadávání stáje nových koncesí hostinských
a v uvážení ohromné poplatností bostinství státu,
zemi a obci, která vzhledem ku malým živnostem není
spravedlivě upravena a stále je až do krajnosti na
plnánu, naproti čemaž malohostiuští nikteraké dle
potřeby dosnd se nobránili, usnáší ne následovně:
1. Průkaz způsobilosti pro živnost hostinekoo budiž
uzákonén a při udílení koncessí bostioských budiž
přísně přihlíšeno ku provádění jeho. 3. $ 19. odet.
3. E. ř. budiž co nojpřísněji prováděn. V případě při
tnání notnosti povoliti držiteli koncesse náměstka,
staniž se tak jen na určitou Ibůto a náměstek mosí
býti odborně vzdělán, t, j. vyučený pomocník, jinak
echválen nebadiž. 3. Plvovarům budiž pronajímáví
bostincůzakázánoa jako obcházenízákona$ 19. odat.
4. £. ř. přísně tresténo, 4. Obchod labvovým pivem
budiž vázáa výbradně jen na koncessi hoatinskou,
Pivovarům budiš prodej lahvového piva zakázán.
5. Pivovary se vyzývejí ku zrušení skládky (erůtky),
která jesi nemístvým sdrašováním piva hostinským.
6. Nová zemská daň pivní vzhledem ku smutným sku
Šenostem hostinských při vybírání pivního krejcaru
badiž vybírána jako daň výrobní přímo v pivovarech.
7. Nemá-li stav malohostinských úplně padnouti do
podnoží velkokapitálu pivovarského, jest outno jich
hospodářské poměry zlepšlti spravedlivým měřítkem
zdanění. 8. Za příčinou vzájemné natné ochrany našich
séjmů budiž zabájena nsjlovná činnost, by malobostinětí
energičtěji uvědomování byli o svých společných sájmech
net dosud, a aby z určítého střediska docíleno bylo
jedavtného postupu.

Z Kukleum. Ve dnech 16.—25. t. m. dožila
se obec naše nezvyklého ruchu, Bylať v těch dnech
konána to sv. misele od O0. Redemptoristů z Praby
a vdp. rektorom K. Nováčkem v čele, poprvé, co
kostel v Kuklenách stojí. Ovšem jako v jiných „po
krokových“ místech, i zde nevyšla jen tak bladce.
Mlovilo se proti ní, brosilo se, ano ocitly se £ dra
„dacheplné“ články v „Lidových Proudech“, £ nichž
zvláště drahý činí na čtenáře dojem jako jednání
škole jen tak odrostlých výrostků, kteří by rádi ně
kcho si podali a nevědí, jak na něho, Náboženství
ještě nikomu moudrosti neodňalo ant o spokojený
šivot nepřipravilo, ale ze to naopak . . . Přes to
však vzhledem k mlstním poměrům zdařile se av,
missie dobře. Bylť prostranný chrám každodenně večer
naplněn věřícími. Mohutný dojem to činilo na pří
tomné, když na pobožnost k uctění Nejsv, Svátosti
Oltářní zavítal sám nejdůst. arcipastýř a kleče před
Nejsvětějším za eebo i za celou osada Jej odprošoval.
Sv. svátosti přijalo celkem 1662 osob, v nichš zoač
ným počtem zastoupení byli i muži. Úspěchu tohoto
lekly ae „Lidové Proudy“ a „Právo lidu“ ; proto re
daktor „Lidových Prondů“ osnamoje jíž o nás před
nášku 6. t. m. a slibuje o té věci promloviti. Miasio
náři a účastníci misale, těšte sel Dostanete, proč
věříte missionářům a jemu ne, a poznáte, co jste ještě
nevěděli, kdo jsou misslonáři a nač je náboženství.
Důst. 00. misionářům díky za to, že nás o pravdě
Boší poučili,

Bahno ve škole. Předvelikonodnímisvátky
zastřelil se v Pardubicích Tomáš Filip, řídící ačitel
ze Ždánic, předseda „Budče“ a vůbec vůdce vešké
róho učitelstva na hejtmanství Pardubickém, Politické
smýšlení nešťastného tohoto učitele bylo radikálně
pokrokové a náboženství byl aice dle matriky kato
lického, ale smýšlení, ne-li besbošského, tož jistě ná
boženský skeptik. Skutky jeho to dosvědčnjí a výroky
mnohých to dokazují. Příčina sobevrašdy byly prozra
zené nemravné skutky páchané na dětech jemu svě
řených jiš po drahnou dobu, což úředně dokázáno,

Jeho kolegové a mnozí občané již dávno si šeptali
mnohé řeči o umravňojící činnosti ve školešdánické,
ale mlčelo ze. Chtěli jeme také mlčeti o skandální
této historii po hrosném skutku sebevražedném, ale
hanebný pamflet na kněse uveřejněnýjistým p. učitelem
v „Neodrislých Listech“ v Pardubicich natí nás k so
beobraně. „Neodv. Listy“, chtějíce totiž slomiti hrot
tohoto ošklivého případu a chtíce odvrátiti chytře
pozornost občanatva od hnusných skutků prováděných
ve škole čdánioké bývalým řídícím učitelem a jeho
věrným kollegou Bálišem, viněným ještě = horších
činů, neš jeho pan šéf, vrhly se v dlonhém = „N. HI,“
vypsaném článku na všecky kučze a chopivše se afóry
dr. Vrátného, vychratly děber avó neomalené kultarní
špíny na kněze vůbec. Proti takovému zákeřnictví

musíme se brániti a bude-li na nás takovýmtoper
fidním spůsobem útočeno, budeme nuceniregistrovat

a ukásat také na jiné různé ty mravní defekty pánů
učitelů, jak to dělají mnohé učitelské listy o kněžích,
a bademo moci sačíti bned © okresom Pardubickým,
Či myslí dopisovatel „Neod. Listů“, že tak se pracuje
ku shodě, řekněme aspoň k humanní shodé mezi uči
telem a knězem? Také jeme zvěděli, de po Pardnbicích
rostrafovali súmyalně mnozí páni pověst hned po sobe
vrašedném skonu svého bývalého vůdce, čo se z došpe
race oběsil u nádraší jakýsi páter ze Svitav. To se
nazývá prostě padonšstvím. Nenapadlo by nás nikdy
chyby jednotlivců připočítávati ne účet velého stavu,
ale chorobná snaha pokrokářských listů, omlouvati
nepopíratelnon mravní svrhlost a odváděti pozornost
obecenstva od zjevné viny vylhanými správami, avédéf
o schátralosti celé pokrokové etrany. Nám nesbývá,
nežli varovati občanstvo předočitelstvom pokrokářským.
Čím více který učitel bade se oháněti Husem s „umrav
ňovacími“ nankami, tím větší pozornost budit věno
vána jeho soakroméma šivota a zvláště pak úřední
činnosti, Dra exempláře ždánické budou po léta vý
strabou před „pokročilon“ výchovou.

Nákaza duchařů Protipošstilýmopolkům
duchařským, které šálí zejména horský lid v Krkono
ších, vydalo c. k. okresní hejtmanatví v Jilemnici dne
24. března t. r. zákaz tohoto znění: „Na nákladě $
7. cís. nařísení ze due 30. dubna 1864 č. 98. ř. z.
zakazojí odbývání veškerých apiritistických schůzí a

scbůsok, jak ve veřejných místnostech, tak i v sou
kromných bytech = ohledu veřejného blaba prone
bezpečnost mylného učení apiritistického vůbec a
jmenovitě pro jeho účinky zdraví lidskému nebezpečné.
Proti veškerým účastníkům schůzí a echůzek, edbý
vaných přes tento zákas, zakročeno bude trestně dle

be svrohu uvedeného cís. nařízení peněžitou poutou až do 300 K, po případě vězením až do 14
dnů.“ Jest vskutku podivno, če v moderní době mo
hou lidé ještě věřiti v kejkle apiritistické,

V Nechamleleh pořádánbadedne 5. dubn
1902 koncert virtaosa J. Kovisua ve prospěch apolka
pro polední otravování chadých školních dítek. Zá
samy a předprodej vstapenek obstará Dr. Plealčka
v Nechaniciob.

Z Častelevie. Obnovasr. misele,která se
kousla ve chrámu Páně Častolovském od 16. do 38.
března 1908 so velice sdařila. Počet těch, kteří
přijali av. svátosti, byl 1645. Tyto duchovní hody
ukončeny byly posvěcením nové krásné sochy sedmi
bolestné Bodičky Boží, kterou na památka obnovy
6v. missie věnoval vysokorodý pan Leopold brabě zo
Sternberku, patron zdejšího farního chrámu Páně.
O stkvělý zdar obnovy sw. mísaie kromě požebnání
Božího záslohu mají důstojní páni P. Ant. Ostrčilík
a P. František Vídeňský s Tovaryšstva Ješíšova, jimž
za *še z hloubi ardos voláme ordečné: „Zaplat
Pán Bůh.“

Pohřeb. Dne 22. břesns b. r. konal se
v Dol. Kralovicích sa assistence 19 kněží a veliké
účasti místního i okolního občanstva pohřeb prvo
děkana vdp. P. Ant. Mokříše. © Zvěčnělý věnoval
veškeré své jmění mimo jiné lechetné odkasy

„pěn Dal. Kralovicím na vydržování dětské opatrovny.i p. .

Ze Starého Bydžova. Od 15. do 20.
m. ©. konali zde obnovu sv. missie kočží s řádu av.

Františka P. Akurs Košťál a P. Leopola Janoch,
která dfky Botm dobře se vydařila. Přes 800 věřících
přijalo sv. svátosti.

Ze Solnice. Čtenářům „Obnovy“jest zajisté
s předošlých lot známo, že u nás před několika“lety
ustavil ae spolek „Lidu.uil“ se účelem zřízení „opa
trovny“ v městě našem. Zřizování opatroven pro
dítky útlé, někdy na ne dost spolehlivý dozor odká
zané, pro dítky oniřelé 1 děti chudiny a vůbec pro
takové děti, jež nejsouce ještě k návštěvě školy po
vlany pro různá zaměstnání rodičů zůstávají boz ná
lešitého dohledu 1 vedení, nkázalo ae vůbec prospěš
vým a ašitečným, Jest to pravé dobrodiní pro děti i
pro rodiče. U nás umožněno na ařízení opatrovny
pomýřšleti hlavně tím, že šlechetný, nejmenovaný dárce
složil obětavě jistinu, jejíž výnos vystačí oa vydršo

vání opatrorny pro všecky badovcí časy. Spolek „Ld
dumil“ pak ustavil ne zde proto, aby postaral se o
přiměřenou budova a o vnitřní její zařízení, Spolek

Lidamil“ byl v počátcích dosti obětavě podporován.
Jména dobrodinců a obnosy darů jejich uveřejníme
příště, Na darech i s úroky sebráno dosud 4992 K
65 b. V bespačná naději, že přízulvci v lidumiinosti
spolek neopustí, započato roka lonekého se stavbou
nové badovy pro opatrovno. Než bohužel' — nedo

stavěno. Loni na stavbu vydáno 4396 K 9) h. Zbývá
tedy 596 K 75 h pro rok 3909. Obnos ten daleko
nestačí na doplnění stavby a nutné zařísení opatrovny,
Spolek „Lid.mil“, aby dílo započaté čestně dokonal
a účelu avému odevzdal, nemůže jinak leč znovu a
znova prositi o další podporu všech těch, kdož dobré
vůle jsou a snahém ušlechtilým obětavé přejí. Zvláště
obrací se k rodákům města Solnice. Spoléháme na
blabováli všech, jimá jde o dobro epvlečné,

Z Červeného Kostelce. Jako léta pře
došlé, tak i v lotošním av. postním čaee konal dp.
Adam, katecheta a předseda katol. Jednoty v míst
nostech spolkových duchovní hovory, spojené spří
pravou ku sv. zpovědi a av. přijímání. Nejen oba
spolky katolické, ale i přemnoho hostí, celkem přes
500 osob, účastnilo se těchto ovičení. Na neděli květnou
ukončil pak dp. předseda tato cvičení, nkončil však
též veškeré své působení v městě našem, byv povolán
na nové působiště do Pardubio. Když po ukončení
pobožnosti osnámil nám svůj odjezd a sároveň se
všemi se loačil, nebylo oka, které by nealselo. V něm
strácí lid náš kučze ryzí povahy, školní dítky dobrého



katechstu, a jednota naše svého věrného a vzor
ného předsedu. Za vše dobré, které ve prospěch lidu
našeho vykonal, „Zaplat Bůb!“

Z Křesetle. V jednom = minulých čísel
ukázali jsme ne to, jak počínejí si nesvědomitěněkteří
hospodáři,špatným příkladem svádějíce čeládku k di
votu spnstléma, ku karbanu, toulkám, opiletví a ne
mravnosti. Postižení zle ae dopalovali na „Obnova“ a
hle! netrvalo dlouho a ukazuje ze jiš, jak jeme měli
pravda. Překvapující zpráva roznesla se tu minalého
týdne, če slaška Barbora Karásková, děvče 17leté,
zevrašdila nemanželské novorozeňátko svoje a zahra
bala bo v zahradě svého hospodáře. Táš dle doznání,
učiněného u krajského soudu, udržovala nedovolený
poměr s jistým hospodářem ženatým a následky svého
poměru tímto způsobem chtěla sakrýti. Mladého, sotva
dospívajícího děvčete jest líto s všeobecné rozhořčení
obrací se proti evůdci, s nímž zavedeno taktéž vy
detřorání. Bylo by záhodno, aby tyto shnilé poměry
v mnobých obcích našich panující byly konečně ráz
ným vystoupením sousedů pořádných přetrčeny. Po
Paběnicích, kde selský synok chtěl so zbaviti děvčete,
ješ zkazil, vrašdou a po Opatovicích, kde karban byl
prý příčinou smrti člověka, nyní Křesetice. Rakovina
našeho života venkovského we rozežírá,

"Z Čáslavi. Jak jsme správně předvídali,
stalo se. Protest faráře semtěšského Pelíška proti ob
sasení místa učitelského na měšťanské škole zdejší
vyřízen byl e obdivuhodnou rychlostí c. k. zemekou
školní radou a znova potřetí už konkurs na místo
toto vypsán. Divíme se velice, še si toto chikenování
dají úřady samosprávné i státní líbiti, divíme se také,
fe zástupce katolický nepozvedne svého hlasu, aby
tato schválnost přibil na pranýř. Divíme ae, že čle
nové okresní školní rady nedotazují se, proč bylo pro
testoráno a jak bylo protestováno, mají přece právo
zvěditi, z Čeho se na ně u vyšší instance stížnost
vede. Kudy přece ozve se také trochu té katolické
uvědomělosti? Jak doslýcháme, hledají se opět formální
ohyby k protestu čtrrtému,

Z Kutné Hory. Unášejícípožitekduchovní
připravil nám dne 28. t. m. pan prof. Jandera, jenž
se svými chovanci, žáky to c. k. učitelského ústava,
nacvičil a v chráma Páně sv. Jana Nep. předvedl
překrásné církovní komposice hudební a to měj ar. od
Bennera, pašije od Nešvery, vlošky a sbory v nich
vlastní své skladby. Chrám Páně vyplněn byl do
posledního místečka a nejpřednější mužové našeho
měste, výkvět naší společnosti, hluboce dojati sledo
vali sbory a sola přednášena s porozuměním a citem,

Pan profesor ukázal, s jakou disciplinou ovládábohatý
materisl hlasový svých chovanců a nemůžeme zatajiti
přání, aby jínoši tito pokračovali v intencích svého
mčitele, až vyjdou na místa svého působení, aby
vnesli v lid nový sápal, nové porozumění pro hudbu
církevní, namnoze tak klesající,

Z Podvysecka. „Činí-li dva totéž, není to
totéž“ pomyalili jeme si, kdyš jeme vzali do rakypo
alední číslo „Podvysockých Listů", kde pověstný re
daktor Hojnic zase otírá se o stranu křesťaneko-de

mokratickou, která zahájila skci o zrušení daněpo
semkové a zavedení daně progrossivní. Nelibě nene,
dle všeho asi z ponnkautí nějakého helvoty, že petice
u věcí této rozdávány jsou rolnictva na farách. Při
tom napomíná rolníky, aby prý na tato klerikální
vějička nesedalí, jelikož strana svobodomyslná sama
se této věci chápe. Pokud nám známo, ani stoupenci
nejvěrnější strany svobodomyslné na Podrysocku u
akci podobné ničeho nevědí a proto povídání Podvy
sockých nebude asi ničím jiným než pouhým lapáním
avobodomyslných hejlů. Už si musf páni zvyknonti,
če nemají jenom sami na rozum patent 8 že i strany
jiné mohou a smějí akce sáchrané podnikati bez gu
berniálního povolení svobodomyslných generálů. Ostatně
sdé wo,že p. Hejniv noví ani, co to progreesivní daň

jest. Mohl by to laskavě ve svých listech vysvětlit i
A tím dle něho uš podeným návrhem vedoncí strany.

Z Cirlkvice. Katnohorskýorgán nemůže se,
jak so zdá, dočkati zase výprasko pořádného. Od ně
jaké doby dostává staré záchvaty zuřivosti proti
kněšstvu. Špikuje totiž čísla svá buď nemastnými
poznámkami všeobecnými proti klerikalisema nebo
„přepadájednotlivé duchovní. V posledním čísle do
běhl aš na kázání našeho dp. faráře a dělá si s něho
padkvil, aby se zavděčil některému helvetovi, jelikoš
táhne právě konec čtvrtletí a redakční kasa je prázdná,
P. farář neluštil při kázání cakorní krisi, ale kdyby
i to, 00 počestný tento orgán tvrdí, řekl, bylo by to
pravda. Pěstování řepy rozdmýchalo zvláště na Po
labí fariantetví a saselo bezbožectví a požívavost,
kteréžto věci byly a jsou skásou našema rolnictva a
připravily množství starých rodů na žebráckou hůl.
To je taktam, které neodčiní pošklebky redaktůrka,
žijícího = pochlebnictví a patolísalství jednotlivým
samosvaným a prospěchářským vůdcům rolnictva,
Jame svědaví, kdy otiskne náhled p. rabína Khona a
„dvojotihodného pána Szalatnaye.

Z Uhlířských Jamovie. Novádráhanaše,
která měla pozvédnouti náš kraj a vnésti do zapadlých
koatů nový život, bade snad: příčinou, že, jest-li
dříve příliv ostatního světa byl nepatrný, přestane
teď nadobro. Bade to u nás pomalu jako v Abruzách
nobo v Maďarii. Nebude modná drahou ničeho poalati.
Krádaže stále na nádražích v Kácově a Sázavě se
opakojící odetraší kde koho. Drsost lupičů poroste
pomalu tak, že se odváší snad i na vlaky, nepřetrhne-li
se energicky se strany dráhy dosavadní zlodějetví.

Z Německého Breda. Přičiněnímpo
elance p. Jos. Hyrše z Okrouhlice má se konati dne

9., 7. a ©. sáří b. r. výstavka hospodářsko-průmy
slová v našem městě. Sneha jmenovaného pořadatele
ale nenalezla souhlaen u jistého Pána, jemuž jest
poslanec Hyrš trnem v oka zvláště od té doby, co
postavil se na vlastní nohy a brojí proti němu
obsvláště v kruzích nčitelekých. Také někteří z pánů
učitelů sedli na lep této vějičce, hlavně ti, jimž pan
Hyrš v okresní školní radě nevymohl, čeho sipřáli.
Myslíme, že takovýchto osobních třenic jest už dosti
2 že jsoa-li, mají býti vyrovnány mesi osobami dotče
nými a ne vnášeny a veřejnost a ne spad kvůli nim
i ubíjena dobrá myšlénka.

Z Vidle u Kutné Hery. Nastávající
volby do okresního zastupitelstva rozkývaly etojatými
vodami naší veřejnosti a vládnoncí dosad strana svo
lává tajnou důvěrnou schůzi do Roztěže, aby se tam
o kandidátech a celé volební akci dohodla, Zlou ale
jim v tom dělají čáru přes rozpočet agrárníci, kteří
se hodlají s rozvinatými plachtami vrhnouti na roz
bouřené moře volební a loviti tam pro své strapníky,
Bvoji trncuchůzi svolásají do Miskovle a v čele táto
akce stojí tjní agrárníci, takto dosud Puncovaní Mla
dočeši z Přítok, Jame zvědaví, jak volby dopadnou.
Tolik ale podetýkáme, že bychom si přáli, aby nové
zastapitelstvo chopilo ae energicky své práce a aby
ta rozličná protežování a tajemné machlepřestaly,
jaké občas zakalily čisté vody samosprávného vedení.
Nechť voličové ukáží uvou vůli svobodně, ale osobám
důvěry bodným,

Z Kutnohorska. V posledníchdoechpro
běblo denními zprávami uenesení spolku inženýrů, že
rozhodnuto bylo vládou, aby stavba silnic prováděna
byla toliko silami technickými. Vzpomněli jsme si, že
u nás by provedení toho bylo nanejvýš časové, aby
přestalo stavění pověstných kdysi „kompostů"“ místo
silole, Některé totiž okresní silnice jsou v tak mi
serném stavo, že dotčení doblížitelé by se mohli sty
děti. Sprchne-li, je to močál, uschne-li bláto, v ko
lejích možno nohy zlámati, nastane-li prach, není
možná po silnici jeti. Snad bylo by dobře mlsto no
vého a nového stavění někdy sbytečné silnice raději
obrátiti peníz na apráva staré, O válcování sice bylo
nž usnesevo, ale jako vždy uanesení zůstalo napapíře.
Snat nový výbor okresní ačiní nápravu. Cyklistům
radíme, aby se katnoborským silnicím vyhnuli, ne
chtějí-li mimo kola zlámati $ vas,

Z Kaňka. Pořád svóho času byl podiv nad
jm, kde béře známý orgán p. Dra. Pacáka své
skvostné titulatary pro kněžetvo a klerikály. Teď ne
to vysvětliloj v redukci toboto listu musí býti velmi
oblíbeným čtením socialistické „Červánky.“ Uvádějít
„Podvysocké Listy“ překroncenou opravu pana faráře
Hovorky, socialistickému plátku zaslanou, s náramným
gustem. Zapamatujeme si to, až zase se bode terditi
se strany kutnoborského orgánu, že se nebojoje proti
kněžetvu ale protř nestvůře klerikalismu.

Z Pusté Kamenice. (Návratdo Sv.Cír
kve.) Pondělí Hodn Božího Velikonočního bylo letos
v našem chrámu Páně oslaveno tím, že skládal ve
řejné vyznání sv. římeko-katolické víry a do lůna av.
Církve od našeho vdp. děkana Ot. Richtra přijat byl
ovangelík hely. vyzn. František Musílek, domkář
v Pasté Kamenici č d. 119, stár 60 roků. Soused ten
vykonával vše u opřímnon touhou u radostí, neboť
jeme ho vídali, e jakou dychtivostí vždy k večera do
fary k cvičení spěchával a od té doby již, co manžel
ka jeho katoličkou se stala, od 2. února b. r., o ne
dělních a svátečních službách Božích dopoledne i od
poledne přítomen býval. Návrat jeho do av. Církve
stal so zvlášť tím dojemným nejen proto, že oba jeho
fenatí aznové, kteří dříve již av. katolickou víra vy
znali, tak jako při vyznání av. víry své drahé matce,
i nyní svému milémo otci sa svědky byli, a pak, že
s ním i jeho manželka i synové společně k av. přijí
mání Nejsvětějšího Těla Páně přistoupili u stapních
eltáře, — rodiče u prostřed svých synů, což obzvlášť
tak krásně vypadalo. Byl to opravdu velký svátek
v té rodině. — Majíť nyní rodičové au vroucí přání,
aby i jejich vdaná dcera evangelička s manželem svým
evangelíkem s milosti Boží také sv, víra katolickou
oba poznali a do ov. Církve katolické přijati byli. —
Račiž to Pán Bůh dáti!

Útěte a rozšiřujíe pozorahodnou novinku!

Mistr Jan Hus nebo sv. Cyril a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

Různé zprávy,
Zápas Čechů v Hramicich za Ho

ravě. Smutný jest osud tou dobon Čechů branických.
8 najetím všech sil udržovali po 5 let soukromé mě
Sťanské školy chlapeckou i dívčí, zalošené školským
spolkem Galašem za vydatné podpory oslé české ve

fejnosti. Školy tyto založeny byly na podnět P. Karla
Loníčka, horlivého tichého pracovníke na národu roli
dědičné, aby mládež nejen s Hranic, ale i širokého
okolí nepropadis zuřivé germanisaci, která lákala
všemi možnými prostředky české děti do zdejších ně
meckých přelejváren a tak, co po 5 a čtileté úsilné
snaze v české škole obecné větěpovalo ne v útlé srdce
dětské jazykem mateřským, vyrváno do kořenů ve
zdejších německých měštanských školách aneb v gym
nasiu, kam děti českých rodičůpo odbytí české obecné
školy se uchylovsly, aby nabyly vyššího vzdělání.
Nejkrajnější boj vypověděn zdejším měšťanským ško
lám a ostří tohoto boje obráceno proti P. Loníčkovi,
až konečně vyštvali jej úplně z města. Kdo tvoří

čidů, renegátů a němečtí profeesoři zdejších škol,
kterých si páni z německého tábora založili celou
řadu, aby si tak pojistili německý ráz města. Leč i
tyto hradby praskají a nadáje,že osud Litovle stihne
i Hranice, je zpočetěna. Leč volby protáhnou se nepo
chybně do doby až 2 let, ješto rekurs atíhá rekurs
se strany německé, čímž zpozďají se jen naděje Čechů
hranických, co zatím oni jsou již úplně finančně vy
síleni, než aby vydrželi ještě dále náklad na české
školatví. Ovšem Němci tuto posici naši velmi dobře

vystibli a proto snaží ue, pokud možno nejvíce, aspoň
finančně zničiti českou většinu. Situace naše je tou
dobou zoufalá! Není nejnutnějších peněz, aby se za
pravilo alažné učitelům a tak visf nad školami našimi,
které jsme s takovými hmotnými obětmi vydržovali
po 6 let, Damoklův meč. Nedostane-li se nám od

české veřejnosti značnější podpory, jeme nuceni školy
uzavříti a tak na 250 českých dětí vehnati do jícnu
nenasytného Molocha germánského.

Obrovskv závod, Kroppovytovárnynaděla
v Essenu mají nyní 1600 pecí, 4500 strojů, 182
parních kladiv, 30 bydraulických lisů, 497 parostrojů,
které mají úhrnem 41.213 koňských sil a 558 jeřábů,
Loni spotřebovaly všechny Krappovy závody 1,592.295
tan uhlí čili 6307 tun denně. Vody spotřebovalo se
15,946.113 krych. metrů, což odpovídá potřebě vody
města Amsterodamu. — Denně dojede do závodů 50
vlaků, které mají asi 1219 vozů, Telegraf má 31
stanic a 81 km. délky; loni bylo odevzdáno a přijato
18.637 depeší. Telefon má 349 stanic a 351 km.
délky; denně bo použije 1000—1100 osob. Příbytků
pro dělofky vystavěl Krapp doposud 4851. Nyní za
městnáno je tam asl 44.000 dělníků a skoro 4000
úředníků.

České zlaťáky a stříbrňáky « 18.
věk. Velkou pozornost vzbudil v Kyjevě na Rasi
nález zlatých a stříbrných mincí při opravě v pa
mátném klášteře Peščerském, Jak archeologové zjistili,
sestává v lavře nalzený poklad z českých penfzů
z 13. a 14. věku a z tatarských penízů z 12 až 14
věku. Předpokládá se, že byl zakopán do země v drobé
polovici 14. století. Jak se dostaly české a tatarské
peníze dohromady, jest dosud záhadou.

Podemní obchod. Dle novéhozákonaob
chodní cestující smějí s sebou voziti jen vzorky na
bízenébo zboží, nikoli však zboží na prodej. Výjimka
připouští se jen pro cestující a drahokamy a zbožím
zlatnickým, stříbrnickým a hodinářským. Podomní
obchol mohou provozovatí jen osoby k tomu opráv
něné. Ustanovení to netýče se však podomního ob
chodu s mlékem, vejci, ovocem, zeleninou, živými
květinami, máslem, drůběší a dřívím, pak s přiroze
nými kyselkami, pokud obchod ten provádějí sami
výrobci neb příslušníci jich rodin. Líhové nápoje a
ocet nesmějí se prodávati dům od domu. Obce mohou
po dorozumění 8 úřady podomní obchod na svém
území vůbec zakázati. Podomní obchod s chlebem a
jiným pečivem mohou prováděti jen osoby zvláště
k tomu oprávněné. Pekaři mají však právo své vý
robky donášeti svým odběratelům do domu boď sami
neb skrze své pomocníky. Děti pod 14 let nesmějí
vůbec provozovati podomní obchod; živnostenský
úřad má právo omeziti neb i úplně zapověděti uží
vání ženštin pod 18 let starých k provozování po
domního obchodu ©Zákon tento nabude platnosti za
šest měsíců, tedy dne 15, září t. r.

Vymírající slovanský kmem. Nabřezích
Baltického moře dokonává slovanský kmen, jenž sám
ee nazýval „Slovinci“ a přináležel k Slovanům polab
ským. Podle zpráv, které o polabských Slovincích uve
řejnil ve „Slově Polském“ p. Moklowaki, ještě při
popisu obyvatelstva r. 1890 bylo napočteno 721 osob,
znajících jejich jazyk. Ale číslo toto každým rokem
se zmenšuje. Poslední Slovinci na smrtelné posteli vy
žadují si od svých, aby k nim do rakve položili mod
litby v jejich rodném jazyku. Dojemný tento obyčej
svědčí, jak svůj slovanský jazyk milovali, ale ztrativše
politickou svoboda, nemohli na konec ani jazyk za
chrániti. Kéžjest osud jejich výstrahou všem Slovanům,
kteří ještě nedobojovali svůj boj « nepřítelem, kterému
podlehli Polabané!

Svépomee dělaletva. Sotra ševyšlavý
tečná brožura o svépomoci dělnictva, byla ibned
v plném počtu rozebrána. Drahé vydání nspořádáno
bude v 6000 výtiscích. Bylo by záhodno, aby co
nejhojnějším rozšířením této brožury dostalo se lidu
vysvětlení o všeodborovém sdružení. 100 knsů této

Králové za 2 zl. nefrank, 1 ex. za 4 kr.

Mililarda míimut uplyneod narození Kri
stove 39. dubna 1902 dopoledne v 10 hodin 40 minut,
Výpočet: Kdyby měly všechny roky od 1. do 1901,
včetně po nar. Kr., po 305 dnech, minulo by tedy po
uplynatí r. 190t 365krát 1901 Čili 603.805 dní. Každý
však čtvrtý rok byl rok přestupný o 360 dnech, pouze
s výjimkoa r. 4., 1700., 1800., 1900., které byly roky



obyčejné o 368 dnech. To by bylo 475—4, tedy 471
dnů, o jeden den více. Toto číslo 471 jest nám tedy
k dřívějšíma číslu připočísti, čímě obdržíme 694.580
dní. Při zavedení gregoriauského kalendáře následoval
by po 4. říjnu ihned 16. říjen. Minulo tedy skonče
ním r. 1901 přesně 694.326 dnů. Dále má rok 1908
aš do 28. dubna incinsive v lednu 31 dní, v únoru 28,
v března 31, v dubna 28, celkem tedy 118 dní. Uply
nutím 28. dubna mine 694.444 dní. Jeňto pak má
každý den 94 hodin, každá hodina 60 minut, obnáší
každý den 1440 minut, takže mine až k nplynatí 28.
dubna 1902 694.444 krát 1440 nebo 909 milionů a
909.560 minut. 29. dubna uplyne však od půlnoci do
10. hod. dopoledne 10 hodin čili 600 minut, tedy do
10 hod. 40 min. celkem 640 minat. Připočítáme-li
tyto k hořejšímu čísla, obdržíme právě 1000 millionů
čili 1 milliarda minut. Pamětihodný okamžik, kdy
právě millisrda minut v našem časovém počítání
uplyne, připadá tedy na 29. duben 1902 dopoledne
v 10 hodin 40 minut. (Vypočítáno prof. Dr. Schu
bertem v Hamburku na vybídnutí Maxa Lochnera.)

Záložna v Hradei Králové. V měsíci
března 1902 vloženo K 94.0860-68,vybráno K 90.866-36,
zůstatek K 1,443.49364, půjčeno K 95.168-—, apla
ceno K 96.863-88, zůstatek K 1,172.000'86. Počet účtů
2810, pokladní obrat K 946.071 02, záruční fondy K
101.967-68,

Všeodborovémusdruženíkřesí.dělnistva
laskavě věnovali dále:

po K 6'—: vdp. V. Jakeš, farář v Slověnicích,
al. křesť. soc. jednota v Praze VII., sl. křest. soc.
jednota v Brně, vlctp, R. Šambarek, obchodník v Plzni,
al. křesť, soc. spolek „Práce“ v Čáslavi; po K 4—:
dp. V. Kaska, kaplan v Chlebech,- dp. Fr. Vaněk,
kaplan v Pelhřimově,vdp. V. Votruba, farářv Libničí,
vdp. J. Špalek, farář v Malenicích, vdp. L. Kazda,
farář v MladoBovicích, P. T. M, P. v Dobrušce, vdp.
Ig. Budina, farář ve Sv. Poli, vdp. Fr, Horáček, farář
v Baníně, vletp. B. Škarda v Brně; po K3- : vletp.
V. J. Sedlák, lékárník v Polné, vdp. J. Tvrdý, farář
ve V. Řeťové, vadp. Fr. Havrda, děkan a vikář v So
běslavi, vdp. Fr.Vacek, farář v Borohrádku; poK 2 —:
dp. J. Moravec, kaplan v Bystré n. M, dp. Fr. Ku
bánek, kaplan v Rychnově n. K., vd. kolej Redempto.
ristů na sv. Hoře, vdp. Fr. Koten, farář v Čachotíně,
vdp. Fr. Kavale, farář v Hoštevicích, dp. J. Zeman,
kaplan v Pelhřimově, dp. K. Ieorle, katecheta v Tá
boře, vdp. S. Karásek, faréř v Knapovci, vdp. P. J.
Janota v Praze, dp. Max. Biedermann, katechota v Pří
brami, dp. M. Smrčka, kaplan v Lipnici, vdp, V. Uhlíř,
farář ve Skuhrově, dp. A. Liebich, katecheta v Chrn
dimi, vdp. Al. Soukup, farář v Lochenicích, dp. A.
Adam, katecheta v Č. Kostelci, radp. Fr. Brabec, bisk.
notář a sekretář v Sudoměřicích, dp. J. Kašpar, kaplan
v Král. Městci, dp. V. Baier, protokolista v Hradci
Králové, dp. J. Šolc, archivář v Hradci Králové; po
K 1—: dp. J. Smath, kaplan v Říčanech, P. T. paní
A. Boháčková v Praze, sbírka v Praze VIL (146),
dp. Bedřich Hubáček, kaplan v Borohrádku. — Věem

dárcům „Zaplal Bůhl“ — O další příspěvky enažněprosí Frant. Jakl, kaplan v Hradci ové.

(Zasláno.)

Vysvědčení.
Pan Jaroslav Dolešal, pozlacovačveVše

aterech, vykonal pro děkanský chrám Páně vČernilově
tyto práce:

1.) Pozlatil bohatě dva nové oltáře a novou
kazatelnu.

2.) Opatřil nádhernou polychromii soch srdce
Panny Marie,Panny Marie Lůrdaké a Pána Ježíše.

Mimo to dodal skvostné rámy různých vsorů,
umělé slohové stolky kredenční a mnohé jiné vkasné
dekorační předměty.

Vše to jeat práce trvanlivá, svědomitá a cena
velice mírná.

Té% jemné, skromné chování páně Dolešalovo
zamlouvá se co nejvíce.

Z těchto příčin odporučujeme ho každému po
zásluze co nejvřeleji — budeť zajisté každý a ním
i a prací jeho úplně apokojen.

Děkanský úřad v Černilově,
dne 26. března r. 1902,

doset Mymařík, dan Fr. Seldl,
kaplan. děkan.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne29. března 1902. 1 h]*

pšenice K 14-80—16 80, šta K 1200—12-40, ječmene
K 950—1050, ovsa K 6 70—7+40, prosa K 9:40—9-80,
vikve K 1050—1240, hrachu K 20-20—22*50, čočky
K 1660—22-40, jahel K 1800, krap K 2400—0'00,
bramborů K 210 —380, jetelového semínka Červeného
K 76-00—90:00, jetelového semínka rus. K 0000
—00-00, máku K 31'50—36'00 lněného semene K 20-00
—2100, 100kg, žít. otrab K 12-00,pšenič,otrab K 1180,
1 kg. másla K 2-40—2'80, 1 kg. sádla vepřového K
1"60—0'00, tvarohu k 032 —0-36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—0'00, jeden hl cibule K
5-60—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 080 —1'20,
1 kopa zelí 0:00 —0:00 K, 1 pytel mrkve 280—3-00,
1 kopa kapusty K 240 —6-—, 1 kopa petržele K 1-30
—Y—.

Listárna redakce.
P. J. Poláčkoví v Hampoloi. Nemámeckuti

vésti a Vámi korrespondenci a poučovati Vás o ti
skovrém zákoně.

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

OB“zasílá so "již
v růsných vazbách | nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

Ovocných%
8% stromků

8000 kusů jabloní, třešní, višní a ořechů,
též něco švestek, slív a hrušek nejlepších
druhů v ceně velmi levné prodá

J. B UlÍŤ,
řiditel měšť. divčí školy v Hradci Králové.

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chralné snámédržadlo kalhot

(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přesvědčení zjistí netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zasflatelský dům.
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Ku seneralní
kanonické visitaci.

Chorální
„Eoce sacerdos magnue“

se všemi obřady visitačními obsaženy
jsou v ačebnici D. Orla:

Rukověť chorálu římského.
Brožovaný výtisk za 3 K, vázaný v celo
plátně K 360 — poštou o 20 h vice.

Nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové. x

KRRNRNRNNRNNNINNNNNINN

„- SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

. 0pro pány i dámy
k nastávajícímu období

«a nejlevnějšípevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašlo

V. J, ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor
p- náležejí

oi před
měty

levně a

přesně
zhoto

Oltáře,sochy aj.
ve vkusvém a lerném provedení

přesně dla předpivů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řesbářský a soch

prácekostelní ařaký pro
v Sychrově (Ďeohy), založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí tranko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyneneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

„KRESTAN
posvěcený.

DestavilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed. '
ústavu Nejav. Trojice v La Marche. Dle IIl. vydání
přeložil Wejt. ICameš, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konaistoře,
Siran 514 —B*.—Cenabrošovanéhovýtisku 1 K
40h,franko1 K60h; vtuhévasbécelopláténné
1 K80h, franko 9 K; okůši 9 K60 h; framko

AK90h.

: Recensi pochvalnouvý výneéno Kvizv červencovémsešitu „Rádoe duchovního“ r. 1890.

Časopis: SS.Eučharistio (roč. I. 1896)čis.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné blsk. knihtiskorně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání e Walserem máme knihu tuto za lepší a

příhodně pro členy věčného klanění nežli onu,oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
Jlének k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji 0 jeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanéní
tento spis, nepobředuje dlouho mičeho mového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DÍL I. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

oučení o N. S. O., o mli svaté, o sv. přijímání,
ojnost krásných příkladů. — Díl II, odporučuje se

kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. — Díl 1II. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N, S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna.

| ZKÁZE PODLEHNE
během nedlonhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valchavždy potrvá, neboťtvrdostí a nezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy hladkou ačistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší sněhobilé
vyprání, tím i úspora 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, stojíť 5 K. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belerediho třída, 625.

PŘ S PROP SS S KR

Vademecum
seu Brevis Synopsis

materiarum et casuum in cura animarum fregaen
tioram. Ad usum potissimam clericoram et neo
sacerdotum juzta optimos fontes et probatos au

ctores concipnavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran čá1 —8*. — Cena brol. E 3%, poštou

K 3m.

Knihs se schválením Ordinariétním vydaná
sestavena je po spůsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

ečná ve všech pochybnostech knéžského půs0
bení se paskytujících, se všech obora vědy theo
logické. Dodatek podává v aathentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění blodů Wiklefo- |

M vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX. „Apostolicee Sedia“ o censurách
církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.

i Fodromný index usnadňuje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.

Barvíře
hledá firma Ferd. Mládek syn vJilemnici —
který se vyzná v barvení z kipy na studeno;
též se vyžaduje, by uměl barviti bavlnu. —

Plat dle dohodnutí. Ženatí mají přednost.
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Nejdůstojněší bisk. konsistoří dopornčený

MK umělecký závod

* Jos. dkieslicta
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
ms-kazatelen,

A křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle slobe. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná oznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

bi Závod pro kostelnípráce a výrobu rámců p
) saloženr 191. +
KEXPXPXH X PXAXÁPXPÁ

EXP+ PPPHXXX

X
+

+x++

Veledůst. duchovenstva, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obtoensívu

octivě oznamuji, že za tovární cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy,houby k myti,žínky,toiletním dla
ve velkém výběru, ústní vody, Vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkům a j. :

Výborné creamy ku holení Batom a
Sehavieg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od 1 sl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním mebo

míze vrátím.
Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od

3 kusů počínaje za ceny tuctové.
Pří větší objednávce poskytuji svláštní slevy.

Zásliky na venek rychle a správně vyřizují.
Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že

jedinou snahou moji jest, poctivě ku epokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.

V dokonalé úctě
Václav Dvorský,

aklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém |malém
Praha I., Etlěčina tř. 1 n.

OII
Šicí stroje

s pětiletou sárakou, všech různých
druhů, nejosvědčenějších a nejlep
šich soustav, též na mírné splátky, £
stále na skladě v hojném výběru

jedině k dostání
v prvním sportovním závodě

Františka, Jiráčka,
ve Vysokém Mýtě

u Chocenskébrány. š

TAKÝVÝM f "Kars ,
Ť alatýcha stříbr.| bodinářa zlatník $©

skvostů, svateb.
darů, kapesních
i néstěn. hodin
vkrás. provedení
doporačuje - - 

„9 Rychnově n. K.
přísežný xnelec

c k. okr. soudu
Obrázkové

Cenníky zašle.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

"V

PramiišeK JÍTOLÝ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

ZJONÉR =

HARTMAN,
majitel pily

v Kounově u Dobrušky
nabízí k stavební aezoně prkna,
latě, stavební dříví sekané i ře
zané všeho drohu v cenách nej

levnějších. Dle přání dodá
ihned stavivo ke stavbě vlastními

potahy. — Na dopisech budiž
poznamenána poslední pošta:

Bystré u NovéhoMěsta n. Mot.SOD
o o

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající so

Jihomoravská vina
vlastního pěstování

bílá a červená, za jichž přírodní pravost se

jiné záraka poskytuje, odporačují 86 co Dejépe ke koupi veledůstojnému duchovenstvu,
klášterům, soukromníkům i hostinským. —

Zasílám je od 26 litrů výše v cenách ná
sledujících:
Ročník 1898 od 22 do 24 krejcarů za litr.

26„ 1894 , 2, n . »
„ 1806.. 26 , 28 —„ —„ 1900, 28,32.. » »
„ 1993.,32., 36.. u"
„ 1889., 36., 40.. . *
„ 1886 , 40, 46 „ —
„ „1886 ,„ 46 , 00, »

Velmi dobré letošní, 1901, od 24 do 26 kr.

Jeronym Hemmel,
majitel vinio

v Dolních Dumajovicích u Mikulova (Morava).

©

vedle ©.k. loterie?

Též správky, zvláště houslí přijímá

Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami!

P | I. Anděla

ze, zámořský prášek
Ochran. snémka

uumrcuje s jistotou:
štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy, mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hmyz.
Továrra a vývoz u

J. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze I., Husova 1ř. č. 18.

V Hradci Králové pravý u pana Karla J.
Dixe, medic. droguerie.

Sklady na venkově všady označeny Andělovými
plakáty s černým psem.

Založeno r. 1880.

Do Hradce Králové a okolí!

Dovolují si P. T. ctěnému obecenstvu a vá
ženým svým příznivcům oznámiti, že jsem svůj

sochařsko-kamenický závod
přesídlil do ulice Celakovského

(vedle c. k. ústavu ku vzdělání učitelů)

do vlastního nově postaveného domu a dílen. —
Udržuji též atálý sklad botových náhrobků z do
mácích i cizozemských druhů mramorů, žuly, gie
nyto, labradoru, též hořického plskovce. Upozor
ňuji na svůj závod P, T. pány stavitele k dodání
mramoru k účelům dekoračním pro vestibuly,
facady, lázně, koupelny; zařízení pro uzenáře,
řezníky, kavárny, desky na mábytek pro
cukráře, koželnhy atd.

Rozšířiv zpačně svůj závod, jsem nyní s to
i větší práce hřbitovní rychle a přesně prováděti,
aniž třeba jest zdejšímu P. T. vbecenstvu na dále
se do Praby, Plzně, Vídně atd. obraceti. Prose
o další ct. přízeň, kterou zachovati vždy mojí
snahou bude znamenám

v hluboké úctě

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru ažuly v HradciKrál.

Církevní skladby

Vojtěcha —
Rihovského

čr. hlasy
dition M.

Op. 5. Regulem. Ve snadném slohu. Part.
2 K. Zpěv. blaey po 40 hal. Hlasy orch.
compl. 3 K. (Edition M. U. č 29,

Skladby Říhovského došly dosud největšího
rozšíření a obliby jak u pp. řed. kůrů tak u
zpěváků ze všech českých círk. skladeb pro
svou zbožnon melodii, snadnost v provedení,
přísně církevní sloh a neobyčejně levnou cenu.

Proti zaslání obnosu předem zasílá franko:

Hadební závod

EDITION M. U.
(Mojmír Urbánek)

v Praze, jen Václavská ujíce č. 2.

Ge 30 h. Hlasy orch. compl. 3 K.„č 83)



Kátový nápoj připravenýs přiměřenoudávkou „pravé“

BERGROVY ČCIGHORIE
z továrny ———

Josefa Bergra v Horkách
každého milovníka dobré kávy uspokojí. "DE "UM

=——————————IUITIMUMETEMENITUUZU.2- ILI. s
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| Pro každou rodinu a výbary pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a lovně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma afranco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

o o o

a
dobrodiní
a jako potřebu j aždou

U,dlužnoonací ==
Kathreinerovu
sladovou kávu
== Kneippovu,

sterátaké denněvíce dooběhupřichází.

Žádná pečilváhospodyňka nechťnes
otšli, tento chutný a zdravotníkávový
nápoj zavésti.

Nestává žádné lepší přísadya žádné
ieplínáhrady zmkově Rávy, kde
tato lékařskyzakázána jest. ===
Kathreinerova sladová káva Knelppova

jest pravá Jen v původních balič
kách s ochrannou známkou »farář
Knelpp«. Otevřeně vyvážená, neb
Jinakbalená sladovákáva, neninikdy

-Oo$

Ó000:

l

plstěnéi vlněnévlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové s c. k. továrny Ant.

Plichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky
s nejjemnější plstě ed oblíbené firmy
P. a C. Habig Vídeň, c. k. dvorní do

davatelé.

Klobouky
slaměné z České společ. továrny a od
firmy M.Weider c. k. továrna na slaměné

klobouky v Praze.

Sportovní čepice.
Má v nejhojnějším výběru vždy na skladě

Josef Dvořáček,
W závod kloboučnický v Hradci Král,
ag pod podloubím naproti Spořitelně.

Opravyse rychlea vkusnězhotovují.

O.co oleje

Pan Josef Krejčík,
may rů zona ©res. Zdntývčelní vosk
Písárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova ul.

ě. 20. Budovasv. Václavskézáložny. P“ v každém množství za ceny nejvyšší kupuje, též
Oltář © jeskynía za mezistěny neb zboží vyměníchromle sechy

Panny Marie Lourdské n Reskocnělíbí Vše velmi o
krásně a solidně provedeno. Díky za Vaší ochotu Vém
vzdávém©snamenémče OIS e ne

s úctou veškerou 9
P.3. Budil, farář. mydlář v Pardubicích.

Borotín, dne 8. května 1900.

PAPaPAaká<

Vioceletázáruka. Největší sklad v Hradoi Král.

Cestovní potřeby
vlastní výroby

tobolky, pouzdra na doutníky a navštívenky nabízí
nejlevněji jediný odborný závod tohojjdrahu

PP RB“ Objednávkya opravyse přesněa v doběnej£". EVvážičlky kratší ve vlastní dílně vyřizují.“ ji

. v Hradci Králové Pp. továrnícia velkoobchodnícise upozorňujíproti hótelu „MERKUR. na vlastní výrobu vzorkových kufrů.

Majitel Politické družatvo tisková v HradeiKrálové. — Vydarate: a zodpovědný redaktor AmtonímPocbmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradai Král..



Příloha
Beseda.

Mystická pobádka ... Známé motivy,
sle rok co rok staví se znova před duševní
zraky, elementární silou zachvívají nitrem ,

Veliký reformátor, Obroditel světa z vůle
Otce přišel na zemi, aby spasil člověčenstvo.
Syn Boha živého přijal na se podobu člověka,
blásal evangelinm lásky, vedl k slunci Pravdy
a Poznání, aby nikdo nezahynul, ale měl skrze
něho život věčný. Vdechl nový život v útroby
lidstva...

A hle! On, Jehož kynatím tišilo se řvoucí
moře, Jehož slovem mrtví oživovali, slepci
nabývali zrakn, On, Jenž mohl říci o sobě:
Zrušte tento chrám, a ve třech dnech ho opět
vystavím, On. před Jehož velebným zjevem
padali na tvář jako omráčení, On, k Jehož
složbě stály nesčíslné legie andělů 6 plamen
nými meči— od rozvášněnéluzy jata na smrt
byl vydán.

On ukazoval cestu k novému životu,
láskou objímal širý evět, sám jsa nejvyšší
Láskou, všade dobře činil oblažuje lidstvo;
když On mluvil, srdce posluchačů hořela pla
menem, ale Jeho cesta životem poseta byla
bodjáčím a kamením, které Ho na každém
kroku do krve poraňovalo. Tiše věsk 4
odevzdaně přijal kalich atrpení a dopil hodo
poslední krůpěje.

Lid, jejž miloval a přišel spasit, vedl Ho
jako buřiče na popraviště, vláčel Ho ulicemi
jerusalemskými, posmíval se ma, tepal Ho,
plval na Něj — pásl se ua Jeho mukách, pásl
se ua mukách svého uejvětšího dobrodince.
Daši Jeho rvaly bolesti, ale Ou přece neklesl,
velik vždy a největší ve Svém utrpení 8 po
nížení.

Dřevo kříže vztýčeno, a na něm Syn
Boší umíral. Rád umíral, neb jen jeho bez
měrnými mukami, Jeho prolitou krví wměly
smyty býti viny lidstva. A jak tu pněl mezi
nebem a zemí, utýraný, zohavený ranami, umi
rající, celý život i strašné utrpení Jeho vo
lalo: Utrpením ku spáse, do výšin nadhvězd
ných!...“

Tři dni leželo tělo Jeho v hrobové kobce.
A ble! to na úsvitě zacbvěla se země v útro
bách, balvan odvalil se od vchodu hrobu, ze
hrobu vyšlehla oslňající záře, a Tvůrce vy
koupení vzkříšený, oslavený vznesl se, aby
splniv své pozemské poslání, zasedl v oblač
ném stana nebeském po boku Otce Svého.

Dílo vykoupení dovršeno ...
Tajůplná tragedie, jež neodolatelným

dojmem působí na každé srdce, v kterém hoří
ještě aspoň jiskra citu, které ještě neztvrdlo
v ledový, drsný kámen. Zamysli 6e, ponoř
ducha svého v ty mysterické děje — a neu
bráníš se pobnutí, v duši se ti cosi rozvlní —
snad brůza, úžas? —či zbožný obdiv, posvátný
oheň nadšení, víry? Hrůza, úžas pojme tě jistě,
jestli srdce tvé vaplněno je moderními theo
riemi náboženského skepticismu, hrůza při
myšlence: jestli je to vše pravda, jestli jest
víra a to jediná, víra pravá, jestli mám věřit,
čemu oověřím — kam wne zavedou mé tboeorie,
můj bůh --rozum, co 36 stane se mnou —— —
až jednou — — — A v myšlenkách jako dech
zalelíš za práh hrobu, do života postartného
— doby odplaty...

Velikonoce —vzpomínka zasvěcená utrpení
Páně. V kostele taková tíživá, srdce svírající
nálada, všude smoteční symboly, a pod setmě
lým klenntím chrámovým, jemuž zdá se teď
jaksi vyhýbati veselý paprsek slunce, tísní se
davy modlících. U Božího hrobu mrtvým leskem
planou četné voskovice Zvony mlčí. Prostorou
chrámovou vane dusné ticho — jen občas pře
ruší je dutý oblas kroků, šept modlitby, táhlý

zpěv pohřební tóniny. I v duši ponuro, teskno.ně věřící na kolenou zalétá v myšlenkách
o kolik věků zpět a kráčí s božským Muče
níkem křížovou cestou z Jerusalema na Kalvarii,
v duši prožívá moře Jeho utrpení — a hlava
jebo kloní se níž aníže. .. a rtové jeho šeptají
vědy vroucněji a vroucuěji slova pokory, odda
nostia díků...

Tu Bílá sobota — —podvečer —— náhle
jakoby blesk prošlehl vzdacbem — — roz

proudí se vlnami ótheru cosi nového. Kovovélasy zvonů pojednou slavně zahřmí do kraje,
lodí svatostánku zaborácí velebné vodopády
varhan, zablabolí mocně: „Vstalť jest této
chvíle — — vše padá na kolena — — v dýmu
kadidla zablýská zlato monstrance. On živý a
slavný vyšel z hrobu | Jásavá slavnost Vzkříšení.

V srdci člověka rodí se cosi jasného,
krásného, duši jeho rostou křídla — hle! to
vyzářil i paprsek zapadajícího slunce a vše
zladil do vlídného usmání A ta země, která
nedávno ještě mlčela j:kuby v předtaše, oče
kávání — setřásla snění a pojednou ge roze

hrála. Vzkříšení! nový život! svěží mízy! šumí
vlahý vánek, dýchají něžné flaly, šeptá rašící
větev, zvoní v polích skřivani.

Tvé nitro jest přeplněno sladkou rozkoší,
důvěrou v Něho, novými nadějemi — vzueseš
zrak k nebeské bání a musíš zvolati 3 nad
šeuím: „Ano, Oo vstal a hledí tam s hvězdnaté
říše na člověčeustvo, Svrchovaný, před Nítaž
kosmos leží jako ua dlani a Jehož láska a
dobrota mohutnými veletoky proudí nestmírným
prostorem a objímají každého tvoral“...

Aliguis.

Zprávy národohospodářské.
Cesta k blahobytu.

(Die Vyšehradu).

Slýcháváme velmi často stížnosti nu De
předvídané nebody.

Nejčastěji vymlouvají se zadlužení lidé,
a to neprávem, na nemoci, úmrtí v rodině a
p rodinné události. Pravím neprávem, poně
vadž toru, kdo má děti, neměly by být dětské
nemoci ničím nepředvídaným, totiž měl by být
na ud náležitě připraven. K těmto přípravám
pak patří peníze k opatření lékaře, léků a
lepší stravy. Ty ovšem nemohou býti v mě
síčním rozpočtu, poněvadž taková nemoc často
celý důchod by pohltila, ale být tu musí,
nerná Ji se udělati dlubl

Nebo přijde úmrtí člena rodiny, které,
jak známo, za nynějšího nerozumuého, ano
často až nesvědomitého přepychuv pohřbívání
vyžaduje velkého nákladu.

Nebo přijde nám husí tak milý a vzácný,
že nemůžeme ss odhodlati svěřiti mu, že jeho
pobyt u nás poruší rovnováhu mezi příjmem
a vydáním. Zkrátka, přemnoho jest věcí, jež
mohou náš rozpočet zhatiti a. nás při
nejpořádnějším způsobu života donutiti k dě
lání dlubů, jichž jsme 8) dosud střežili jako
moru. —

Jaká tu pomoc? Vyhnutí není, neboť lidé
budou se rodit a umírat dál, budou stonat
jako stonali dosud, tak že nezbývá, než při
praviti se a zásobiti penězi, bychom při po
dobných nehodách nepřišli v rozpaky u tíseň.

Proto je předůležito uložiti vždy nějakou
částku peněz stranou na takcváto mimořádná,
nepředvídaná vydání u tomu říkáme: ukládati
pro strýčka Příhodu. Přijde-li nějaká ta po
broma, dobře — jsme připravení a zlatou
mastí zahojíme rány, — pokud to jda — jež
nám zlý osud zasadil. Nepřijde li nic, schováme
peníze pěkně bezpečně do spořitelny nebo do
punčochy a máme již pro příští rok něco do
zálohy.

Zivot lidský je jako nepřetržitý boj!
Každý vojevůdce musí míti peufze, a zase pe
níze, aby své vojsko vydržovati a opatřovati
mohl. — Proto můžeme tako.ýmto malým
úsporám dobře říkati podle německého pří
kladu „válečný fond“ nebo také „železná zásoba.“

Na tento válečný fond uesmí se sáhuouti,
dokud není nezbytná potřeba. Když to jen
poněkud jde, musí se vydání krýti z běžného
příjmu. Nejde-li to, přijdou-li mimořádná vy
dání, pak je tu železná zásoba, která pomůže
z nouze, ale jen nu čas, uebof musíme si uči
niti pravidlem vrátiti to, co jsme si vypůjčili
na krejcar a v čase nejkratším.

V devíti případech inezi desíti bývá velmi
těžko takovýto reservní fond, jemuž třeba ří
kejme rodinný fond, založiti. Kdo je odkázán
uu tněsíční nebo týdenní plat, má se obyčejně
co ohánět, aby vyšel a na uložení stranou
nezbude mu nic. Kdo pak má obchod nebo
řemeslo, ten nechce nechat peníze na malý
úrok ležet, když v obchodu mohly by wu troj
násobně vynésti.

Tak aspoň vymlouvají se vždycky lidé,
stěžají-li si, že upadl do nesnází a přicházejí-Ji
si vypůjčit peníze! Ten zde nemohl ze služuého
ušetřiti ani krejcaru a přec slibuje, že za mě
síc dluh, který dnes chce učiniti, splatí. Onen
zas slibuje, že zaplatí ze stržených peněz, ač
neví, zda vůbec a kolik atrží.

Nic nesužuje člověka tak, jako dlužení
peněz. Činíme-li dlah pro nehody nezaviněné,
skličuje nás, nermíme-li pro sebe té omluvy,
snižuje nás, nemůžeme-li dluh v čas splatiti,
zneuctuje nást Víc než polovina lidí, kteří
zabřadli do dlubů, byli by se vyvarovali, kdyby
byli pamětlivi bývali založení reservního čili
rodinného fondu.

Nejhůře je ovšem s první zlatkou, první
desitkou nebo první stovkou. Ů

Představme si chudého dělníka, který
báře na týden 7 zl. mzdy. Mnohému bude se
zdáti přímo nelidským tvrzením, že i tento
choďas mohl by něco ze své mzdy stranou

uložiti. A přece je to možno (ač nikoliv snadno),
jen potřeba je železné vůle a dobrého roz
počtu, v němž seškrtáno musí býti vše, co není
nutné, neb co položku příjmu by přesahovalo.
Kdo dovede týden, čtrnácte dnů Šetřiti a prv
ních pár krejcarů uloží stranou, ten má jistě
vyhráno|

Mluvte úředníku, který má ročně asi tisíc
zlatých důchodů, o šetření | Ten 80 na vás asi
divně podívá, nebo vám řekne, že to prostě
nejde. Přijde-li však nemoc nebo jiná nehoda,
pak to musi přece jíti! — A pak obyčejně při
všem Šetření dustaví se nedostatek, dlahy a
s tím i nespokojenost a domácí sváry!

Pozorovali jsme mnohé domácnosti a ro
dinný život a přesvědčili jsme se, že skoro
všude, kde mají rodinný fond, pauuje také ro
dinný klid a pořádek, Setří-li oba manželé,
— a kde so zakládá a rozmnožuje rodinný
fond, tam se vždy šetří, — kde by se také
brala příčina k vádě a nesvornosti? —

Kdo zdělal svůj rozpočet tím způsobem,
že vydání kryjí se s příjmem, či kdo, jak se
říkává, od I. do 30. zrovna tak vyjde, ten
vlastně. hospodaří velice Špatné a jednou do
dluhů zabřísti wmusl.Mimořádné, neočekávané
příjmy jsou u úředníka, učitele a j. velikou
vzácností. ano snad nemožností, proto se s nimi
nesmí počítati. Za to však jsou mimořádná a
nepředvídaná vydání, zejména při větší rodině,
takřka nevyhnutelnými a jestliže normální
stav našeho jmění koncem měsíce ukazuje na
0, pak velmi snadno se dostaneme pod nulu
a musíme podle starého způsobu počítat:
jedna od nuly nemohu, musím 86 vypůjčit.

Musí tedy každý hledět, aby normální
stav jeho pokladny vykazoval vždy něco nad
nulou, a tímto něčím je ten reservní neboli
rodinný foud. Zvyk má velkou moc. Naučíme-li
se tomu, pohlížeti k této částce našeho jmění
jako k něčemu, bez čeho nemůžeme býti, do
tkneme se jí jen v nejnutnější potřebě, dle
možnosti ji zase doplníme a — —neoctneme
se nikdy v citelné nouzi v trudném postavení,
jež nutí nás do dluhů.

Literatura.
Přítel Domoviny vo svém 6. svazku letošního

XVIII. ročníku ukončuje N. A. Lejkina: Na návštěvě
u Turků. Hamoristický popis cesty manželů Nikolaje
[Ivanoviče a Glafiry Semenovny [vanových přes slo
vanské země do Cařihradu. Čtenář, který z Pešti
dráhou následuje oba manžele do Srbska, pak do
Bulharska a odtad do Cařihradu, neubrání se veselí.
Humor Lejkinův nezáleží v malicherných slovních
hříčkách, ale jako červená nit prochází celým dílem.
Zdravý, svérázný, povaze naší blízký, bez krkolomných
bravur a západní kluzkosti jest humor Lejkinův.
„Přítel Domoviny“ za velice levný peníz hleděl Lej
kinem mile pobaviti,

„Polská Knihovna“ sešit 4. přináší pokračo
vání napínavého románu „Loutka“, kterou polsky na
psal Boleslav: Prus, po Sienkiewiczovi nejoblíbenější
ze současných polských spisovatelů. „Loutka“ jest
román tendenční, bohatého děje, romantickou láskou
propleteného, Jsme jisti, že „Loutka“ dojde takové
obliby jako Sienkiewiczovy práce s dějem novodobým.
Polská Knibovua vychází týdně po sešitě za 12 krej
varů, nákladem E. Beauforta v Praze.

Život a Řehole sv. Otee Benedikta. Vydalo
Benediktinské opatství Emauské v Praze. Se 70 illu
stracerní dle kormposicbeuronské školy umělecké. Stran
194 velké 89 v nejskvostnější úpravě. Cena výtisku
v původní vazbě platéné se zlatým tiskem, v ochranné
obálce obnáší 5 korun. Dvě neveliké knížky učinily
jméno a dílo sv. Benedikta téměř po celém světě
známými a slavnými, již přes třinácte set let zjedná
vají jim žáky, ctitele a obdivovatele, a v pravdě je
zvěčnily, Jsou to: „Řehole sepsaná cd sv. Benedikta“,
a „Život sv. Benedikta, sepsaný od papeže sv. Řehoře
Velikéhu“. — První benediktin na vznešeném stolci
Petrově, papež Řshoř E. 1590—604), vylíčil „Zivot av.
Otce Benedikta“ s láskou A nadšením v druhé knize
svých Dialogů. Obcoval ještě s bezprostředními žáky
Patriarchy tnichů Západu, jichž se dovolává jako
svědků svého vyprevování, Proto líčení jeho jest jak
velice cenné, tak poutavé, živé, až roztomilé; jest to
věnec slávy, uvitý z pedivubodných skutků sv. Bene
diktu. Netřeba konečně připomínati, že nejenom ře
holník, knéz nebo osoba zbožní, nýbrž každý nalezne
v této požehnané knize vzácná naučení, moudré zásady,
Četné výborné reprodukované ilustrace podávají skoro
výhradně kartony originálů, podlo kterých beuronští
umělci vytvořili na Monte Kassiné, v Berouně a
v Emausích v Praze rozsáhlý cyklus nástěnných maleb,
líčící události ze života sv. Benedikta a z dějin řáda
benediktinského. Přidáme-li k tomu ke všemu, že
překladatel (P. Metboděj Vojáček) hleděl podati latinské
originaly v důstojném a lepém Českémrouše, obraceje
zřetel k předchozím českým vydáním „Života a KRebole
čili Zákona sv. Otce. Henediktu“ od probošta Bona
ventury Pytry (r. 1760.) a P. Sark. Navrátila (r. 1880,
1884), a že cena díla tak skvostného jest věru nepa
trna, můžeme zajisté očekávati, že nové Emanské
vydání „Života a Řehole sv. Patriarchy Benedikta“
bude všude laskavě přijato, uno radostně pozdraveno.

dicta Stimmen“ v (Praze II, 320, jakož i každé knih
kupectví.



Ottova laciná knihovna národní přináší ve
19. aešitě XXV. r. pokračování povídek Jana Ostens
„Raněná srdce.“ Kratičkon ale nicméně velice zábavnou
četbou autorovou nemálo osvěží mysl čtoucíbo. Můžeme
ji proto vřele doporučiti. — Laciná knihovna vychází
v objemných sešitech ve Ihětách týdenních a sešit
prodává Be za pouhých 10 kr. (20 h). Předplácí ae na
18 seš. i s pošt. zánilkami 2 K 80h. Objednávky
vyřisuje každé knihkupectví jakož i nakludatelatví
J. Otty v Praze.

První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupsky 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.
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(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod
pro

malbu oken kostelních
PRAHA--I.,

č. 146 st, Melá 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 $ se šelešnými rámy, sk

lěmí 1 vsasením.

Vetkoré rozpočty, skizey i odborná
rada bezplatně, bezevší závannost!

ku definitivní objednávce.

ORP" Nesčetné veřejná i písemná pochvalná uznání. “
Založeno roku 1836.

Jan Horák,
Soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyálou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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 hromadnéna objednání větší výhody.

Téř na splátky bor srýšení cen!

„
Navštivenky

dříve J. Jeřábek

ký modní závod

všech druhů Hedvábnéa vlněnépokrývky.Šátkynahlavai převěrné.
Bi paní má gp*>Uplnégarnitury.

Naked Vzory ne požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863.
Samety. © Povnéceny. Mj- Plyše.

sako oss LL Jos,KrejčíkTPrazePrvní
katolický a zasilatelský závod

Josef Polářek 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 tranco. |

aaa.
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Založeno r. 1860. 

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebnóho
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, snčseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
Levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
unovuzlscení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již avěcené se styrzením Jeho, biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval.

nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje se Modyk zakoupení 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.

20h (Zákonem chráněno.)

Nejlepší koření do kávy.
Přidáte-li ku kávě zrnkové takovou dárku našeho
koření jako dáváte cikorky, docílíte tím chuti tak
delikátní, že vše dosavádní tím předstiženo jest
Jedině vyrábí firma:

Provná česká akciová společnost
továren na orientálsté cukrovinky a čokoládu

(dříve A. Mariner)
na Král. Vinohradech.

E dostání v Hradci Králové u firmy Emil
Vachek, Eliščinonábřeží; v Kostelci n Orl.
u p. F. Liera;w Třebechovicích u p Ant.

Hladíka.

Kostelní náčiní
BS“ vlustní výroby"Nf

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v obni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. —Ceny výrobní.

(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Belovd
dáho třída 613—VI1 Sklad: Velké
Karlova ul. č 30. Budova Sv.-Vde

lavské sálolny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty. Bežíhroby, oltáře, sochy, kmzatelny, kříže, zpe
vědníce, křiltelny, konsoly, svicny, lustry
pultiky atd., dle alohu kostelů « dle lítorg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest mnolatví vy
svěděení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnémo prohlédnutí v místnostech sávodn.
Původní nákresy, ceníky a r besplatné a

Jranko. Ceny levná a příznivé Hlutebnípomaly.
08" Cesty k poradém konají se na vlastní náklad. 08

i
Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučaje ctěnému obecenstvu hojně zásobenísklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
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 budíky různých
druhů se zárukou |—38 roků za ceny levnější

než všude jinde,
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré eprávky hodinek se vyřisují.
PEP-Vše za lovné ceny. "U

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

300) K měsíčně
může si každý spravedlivě a lehce vydělati. K do
ptání s přiloženou pošt. snámkon. — Fr. Pilz,

Emmerich Německo.
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Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

Be- 070008000DO PON VOBDDT OD00OE otopDU OD

16:808101808

vJablonnémnadOrl.č.d.80
doporučaje P. T. veledůst. duchovenstva
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
Ččeníminejčastěji vyznamenaný

o. a k. dy. výrobní závod

všedh kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní. — Illuetr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

LM
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I bez tebe!
Bylo to na Štědrý večer roku 1654, kdy

v Brusselo, hlavním městě belgickém, v krá
lovské kapli učinila vyznání víry katolické
řed veleknězem církve Petrovy Kristina, krá
ovna švedská. Byl to veliký, hrdinský čín!

Kristina byla dcera po Gastavu Adolfu, králi
švedekém, jenž nejen přijal, ale mečem a
ohoěm šířil protestantetví aš iv říši německé.
Kristina byla dcera po tom králi, který se
neostýchal časem se obléci i do taláru evan=
gelického pastora jako kazatel evanjelia La
therova a při tom v hloubce srdce svého my
alel na uchvácení korany císařské. Jako již
hbasitštl a po nich protestantští pánové v ze
mích našich užívali „ovanjelia,“ to jest nového,

původní obecné víře odporajícího učení k oboacení se statky katolíků — i když to byl
úplně osobní majetek jednotlivcův katolic
kých — k rozšíření své moci vladařské, k po
robení selského a maloměstského lidu, na
tyranství papežovo při tom láteříce, tak to
činil švedský onen král. Nenadál se, že se na
nejbližší nástupnici jeho Kristině neosvědčí
pořekadlo, že jablko daleko od stromu nepadne.
Kristina, obdivahcdná hrdinka, jednala právě
naopak. Na duší její počaly hladati pochyb
nosti o pravosti nového učení Lutherova a 0
božském | poslání těch „mužů božích,“ kteří
8e činili oprávci, vlastně však popravci církve.
Nenstala, až mnohými výbornými bohoslovci
katolickými byla dokonale v staré víře vyu
čena, dokud poslední nejistota o tom, neb o
onom článku víry katolické z duše její ne
zmizela. A když se to stalo, rozhodla se sílou
ducha svého, jakou u mužů mnohdy marně
hledáme, veřejně z církve, v zemi její světskou
mucí násilně dle domněnek Latherových utvo
řené, vystoupiti a netajeně do církve katolické
vstuupiti. Byla si vědoma, že nebude moci zů
stali královnou, stane-li se katoličkou. Lid, po
dlouhá již leta pastory protestantskými veden,
byl toho času až fanaticky proti Rímu rozeštván.
Ale Kristina nelekulu se oběti té. Odřekla se
slavnostním obřadem koruny a odjela — mi
mechudem řečeno — v přestrojení, aby ušla
nebezpečenstvíu v zemích protestantských.
Odjela do Belgie vyzuati víru, o jejíž pravosti
se byia přesvědčila. Na památku toho alav
nostního jejího odřeknutí se korany a králov
ské slávy ražen byl a rozdáván peníz, na němž
byla švedská královská koruna s nápisem do
kola: Et sine te, to jest: I bez tebe!

I kdo není upřímným katolíkem, musí
tu uznati velikost hrdiaského činu toho. Ale
má duše ta patří oa moc a sílu víry katolické,
která i ze slabé ženštiny činí takovou rekvni.
Sila ta vyniká tím více, čím častěji vidíme
opak toho na princeznách nekatolických. Vzpo=
meňme na př. na carevna ruskou, která opu
stiia luteránství dánské země, odkud pocházela,
a přijala víra ruskou.

A takových případů je více a eami páni
kazatelové evanjeličtí napsali ve svých listech,
že je to smutným zjevem jejich církví, še
princezny jejich je opouštějí pro — koruny.
Na památném penízi, o němž jsem se zmínil,
byla koruna 8 nápisem: I bez tebel V těchto
případech mohla 80 na jedné straně vyobraziti
koruna s nápisem: K vůli tobě, a na druhé
mohl býti Luther, nebo nějaký symbol (odznak)
jeho církve 8 nápisem: I bez tebe!

Než, proč zašel jsem do ciziny pro pří
klad takový, když podobný stkvělý máme
doma ve vlasti své! Míním tn blaboslavenon
Anežku českou, dceru Přemysla Otokara l,
krále českého. Ta to byla, která k vůli doko
nalému životu křesťanskému, chtic následovati
Panice Krista, nejen králů, alei samého císaře
ruka čili sňatek s ním a tak i koranu odmítla.
Z krve našich králů vyšla tedy hrdinka, jejíž
i o samé císařské koruně a spojené s ní slávě
heslem bylo: I bez tebe!

Veliké tyto události a opaky jejich na
padly mi tuky, když v Praze jistý svobodo
myslný pán „sesadil“ katechetu vyjádřiv se,
že z nich — posluchaček čili žákyň — nechce
mít klášternice.

Inu ovšem. Klášternicí nemůže každá
dívka býti a ofrkev, ani žádný moudrý kněz
žádnou dívka k tomu nenutí. Ba naopak! Čím
přesněji se v klášteře zachovává řehole —
pravidlo — tím přísněji se zkoumá dívka do
domu toho se hlásící, zdaliž se k tomu hodí
a tím lehčeji se jako neschopná propouští.
Rovněž tak nenotí nižádnou dívku, aby ne
vstoupila v manželství. Jeť právě církvi ka
tolické manželství něčím tak vznešeným, Bva
tým a velikým, že o tom naše již stárnoucí
„Svobodomyslnost“ ani ponětí nemá. Je to
především svazek dvou duší láskou, která skrze
Krista svátostí manželství milostí Boží stává
se nadpřirozenou, posvěcenou. | Je to obraz
Krista a církve, kteří se tak milují, že za
sebe krav vylévají. Je to obraz Krista a církve,
jejichž sňatkem, mocí krve Kristovy skrze
křest církvi udělený rodí se dítky Boží pro
šivot věčný, pro „patření na Boha“. To je ten
veliký názor církve o manželství. Že se našim
radničním potentátům o něm ani nezdálo,
nemusím snad podotýkati. Ale právě že man
želství jest něco tak velikého, jest ku vstou
pení do něho zapotřebí duší trochu výše se
nesoucích, než kam je dotábla naše svobodo
myslnost. „Svobodomyslné“ koketky, hodící se
na chvíli do plesu, do divadla, na kluziště
atd., ostatně však všeho vyššího vzletu
prázdné, náboženství sbavené nejsou ovšem
ani z daleka klášternicemi, ale nehodí 8e za
ideál (nejvyšší vzor) katolické ©manželky.
A hodí se za ně tím méně, čím více manželka
má býti hospodyni v domácnosti, matkou dítek.
Hodí se za ně tím wnéně, čím více manželství
pa místo koruny slávy přináší korunu trnovou.
Proto zrovoa trneme, když svobodomyslný
pán bází frásí o klášternicich, pečuje-li svědo
mitý kněz o to, aby do srdce dívky větípil
něco vyššího vzletu pomocí náboženství, když
je napomíná, aby se modlily, by se tím duše
jejich cvičila z Boha čerpati sílu, kterou muž
— obzvláště svobodomyslný avěták — ani
„svobodomyslnost“ nedá, sílu k nesení trnové
korapy, jakou často nese matka, jakou ob
zvláště často nese manželka tak mnohého svo
bodomyslného pána, jemuž svátost manželství
je španělskou ©vesnicí, věrnost břemenem,
obraz Krista a církve k smíchu. Jak wnobá
„Svobodomyslně“ vychovaná dívka před sňat
kom dala by 6i raziti peniz s trnovou koru

nou a 8 pápoo Bez tebe! a jak brzo musíji nésti. Jak právě tam, kde ve smyslu fráse
naších avobodomyslných „klášternice* se zdí
vek nedělají, brzo následuje něco velice
smutného, totiž kde muž brzo žije a jedná, ja
koby měl o manželce heslo: I bez tebe! Ba,
jak nás znalci právě pražskéhoživota rodinné
ho ujišťují, jsou i takové „neklášternice“,
které o muži mají hoslo: I bez tebe! Jsou
prý domy, kde milostpán a milostpaní spoln
řádně oddaní, spolu jednu domácnost aice
mají, ale velice evobodomyslně si navzájem
s obapolným vědomím volají: I bez tebe!

Ať přemýšlejí páni o tom, kterak hynoa
národové, kde v manželství platí heslo: I bez
tebe! Ale kde pak? Naše „svobodomyslnost“
a myslet? Frasí se do toho řinkne, a je to.
Národ sice pastne, rodinný život klesá, ale
aby se „slečna“ ve škole pomodlila Otčenáš,
to pány tak rozčiluje, že sesazají katechety.
Smutné to vlastenčení, smutné to vyhlídky
do bndoucnosti. Jest svrchovaný čas, aby ka
tolíci otvírali oči poněkud rychleji a ze svá
bojácnosti k opravdu vlastenecké činnosti
povstávali s heslem o bezbožecké svobodomy
slnosti platícím: I bez tebe!

ABAK

dmserty se počítají levně.
Olmova vychází v pátek v poledne.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 9. dubna.

(Veřejná činnost nacísí účel. — NeweZeitung fr
Jedermann aus dem Volke.-—Zarašení kušdoročních
směn učebnic na středních školách. — Jak sedalé
radikálové od Mladočechů napálit. — | Obnovení

debaty o otásce, kde ležel starý Velehrad).

V českých poměrech na místo aby smysl

pro slašnost a dobrý ton rostl, spíše apadá ayne. Je to sice smutná kapitola našeho ve
řejného života, ale nezbývá, než-li aby byla
jednou důkladně probrána. Jest-li má býti a
je-li někdo povinen býti u nás někomo za něco
vděčným nebo zavázaným, nemá dobrodinec na
místě vděku obyčejně pod sluncem většího
nepřítele, atrhače a zlehčovačenad tobo, jemuž
dobrodiní prokazoval a jemuž snad i budouc
nost a existenci opatřil. Důležité a vážné zá
ležitosti u nás pojímány a prováděny jsou leda
bylo a povrchně a pak-li někdo ve veřejnosti
chce pracovati důkladně, věcně a svědomitě,
ihned připadá ostatním směšným a netrvá to
dlouho, platí obecně za přemrštěnce ne-li do
konce za blázna. Kde kdo každý si nechává
hlavu boleti a šedivěti starostmi o vzdálené a
cizí mu záležitosti soussdovy. Unás jsou lidé,
kteří vám na haléř povědí, co kdo v jejich
sousedstvu jest dlužen, ale sami pravidelně na
ultima svých směnek u platů zapomínají. A
když se ve veřejnosti o něco jedná, tu oby
čejuě všude vyskytuje se hned celý zástup
nadšených a horlivých navrhovatelů, aby se
na to a na to udělala sbírka, při níž páni na
vrhovatelé chodí obětavě jenom vybírati a
potom. pomlouvají, čím kdo přispěl, ač sami
věnovali pouze jenom — myšlénku.

Mlaviti o těchto a takových poměrech
jest nanejvýš necbutno a trapno. Vždyť až do
komiky a nevážnosti zabíhají, když se ku př.
někde jedná ouctění nebo oslavení vynikajícího
rodáka nebo o připomenutí nějaké důležité
události. Tu čelé město a celý okres s nadše
ním uznají provedení oslavy té za svou povin
nost, usnesou se na tom, že vykonána býti
musí a ihned prostředkem novin náklady s tím
spojené uvrhnou jako národní daňk zaplacení
na bedra celé ostatní veřejnosti, která obyčejně
nemá aci toho nejmenšího zájmu na tom, 00
by některému hostinskému tam a tam prove
dením oné oslavy bylo k užitku. Budování
nepatrných pomníčků a zasazování pamětních
desk ještě dnes okresy a města avalují na
celou veřejnost, ač ve starostech s tím 8po
jených nejčastěji věsí pouze zájem místní nebo
dokonce osobní.

Podobný případ vyskytl se opětně nyní.
na denním pořádku. Obyvatelstvo města Volyně
uznalo totiž za svou povinnost a za potřebu
své obce, aby tamní rodný dům ministra dra.
Jos. Kaizia byl označen pamětní deskon. Pro
vedení toto rozhodně schvalujeme a přidali
bychom, aby i školy, v nichž mužové tak vy
nikající, jako byl Kaizl, nabyli počátky svého
vzdělání, ozdobeny byly pro příklad a ku
povzbuzení mladičkých generací obrazy později
proslulých svých žáků. Ale pokládáme za
slušné a za věc dobrého tonu, aby podobné
místní oslavy provedla si města sama a za
platily je nanejvýš okresy, jichž se týkají a
nemáme za přípustné, aby sebrání ku př. 200
K, jichž bývá na pořízení skutečně nutné
k oslavě věci zapotřebí, svalováno bylo hred
na celý národ. Pak li má ku př. město Volyň
za svou povinnost rodný dům svého rodáka
ministra dra. Kaizla čestně označiti, pak jest
povinno provésti to samo svým nákladem dle
svých sil a prostředků. Když však na to chce
sbírati a žebrati jinde, to k uctění památky
oslavovaného nepřispívá proto, poněvadž tím
způsobem rodáci svou povinnost nehodně ulo
žili k vykonání kruhům jiným. Co pak si má
potom rodina oslavovaného pomysliti, když
rodáci se oslavovaným bonosl a při tom hledí,
aby je to nic nestálo?



A podobně proti dobrému tonu jedná ao
u nás ve veřejnosti stále. Někteří lidé ostavičně
nějaké povinnosti a potřebné prý věci vymý
šlejí a semi 8e hledí při tom jenom blýskati,
uvalujíce náklady k jejich uhrazení na kruhy

jim docela vzdálené. To by bylo zle, aby městonebo okres nemohly samy ze svých společných
prostředků jednou za půl století stovku věno
vati na něco, co potřebují nebo čím se chtějí
chlubiti! Zajisté že nikde neuškodí těchto ně
kolik upřímně pověděných slov.

o .
*

V posledních dnech objevil se i poČe
chách ve Vídni pro německý lid vydávaný list
Neue Zeitung fůr Jedermano aus dem Volke.“

Tento list má za svůj gigantský úkol povznésti
pokleslé rakouské smýšlení „německého lidu.
7 toho i z ulzké jeho ceny jest jasno, že za
ním stojí nějaký disposiční fond. Kdyby takový
list pro německý lid byl skutečně dobře redi
gován, pak není pochybnost, že by mobl býti
velice platným a užitečným veřejným činitelem.
Jestli se však dostane do rukou šmoků a do
rokou protikatolicky smýšlejících zbamlova=
ných německých novinářských existencí, potom
se stane leda novým pramenem, z něhož se
bode německý lid opájeti nešťastnými zásadami
a směry, jež jsou původem všech těch nebla
bých poměrů, s nimiž nyní veřejné poměry
předlitavské zápasí. Že by colý český národ
v listě tom získal alespoň „spravedlivého
bližního“, to zatím tvrditi nemáme důvodů.
Patrné budeme se museti v nejlepším případě
spokojiti tím, že nebude o našich českých po:
třebách, tužbách, snahách a pokroku vůbec
věděti, pak li dokonce nebude se snažiti všechno
nepěkné z naší domácnosti po spůsobu obsta
ravatelů veřejné korespoudenční kanceláře co
nejavědomitěji zaznamenávati.

o +
*

Kdo má stálou příležitost nebo nentucha
jící zájem sledovati poměry a život na našich
středních školách, tomu zajistá že neušlo
každoroční pronikavé měnění školních učebnic,
jež bylo na našich středních „školách v po
sledních letech prováděno. Stojíme na nejroz
hodnějším stanoviska, že se má mládeži do
stati učebnic co nejdokonalejších a nejlopších,
avšak aby si někteří autoři a jich nakladatelé
na tři leta napřed připravovali na sklade nová
vydání,jež se jedno od druhéhovlastněv pod
statě skoro ničím neliší a aby házením no
vějšího vydání na knibkupecký trh vypuzovali
z něho rok existující vydání starší, s takovým
drobem rafinovaného kšeftovnictví a vypočíta
vého kramářství se srovnati nemůžeme. Proto
plně schvalujeme, že vyděračství tohoto druhu
vysoké školní úřady více trpěti nemínía že
hotové dostihy provádějící změny učebnic na
českých středních školách příště schvalovati
nebudou.

Vždyť to není žádná poklona pro autora,
když loni vydanou svou knihu sám do školy
letos připustiti nechce, poněvadž byla tak po
chybena, že se musil postarati o nové vydání.

FEUILLETON.
FRozličné studie.

Píše Josef Váňa.

. duch vysušujekosti“,Smutný utaré

Podivné opravdu. Některá slova nepřeložíte
do rodného jazyka, kdybyste se na hlavu stavěli.
A přeložite-li je, není lo nic.

A tak v každé řeči musí se nevyhnutelně
vyskytovatí slova cizí, Cítíme, co znamenají,
známe jejich rozsah, máme ibned onu pravou
představu ve vědomí při jejich vyslovení a když
jichve mluvěpoužíváme,nepřemýšlímea nezkou
máme, co vlastně v pravém slova smyšlu zna
menují,

Humor! — Přeložte to a dám vám dukát,
A kdo by byl takovým pošetilcem, aby slovo ono
překládal? — Slyšíme někde poznámku: >Ó co
pak ten, ten má stále humor la a už se nám též
koutky úst roztahují a zraky veseleji zajiskří,

Humor je slovo latinské a značí vlhkost.
Myslívalo se, že jisté šťávy, které se v člověku
usazují, mají vliv na jeho smutný neb veselý stav
duše. Bylo-li těch šťáv mnóho, býval člověk ve
eelý. I značívalo tedy slovo humor veselé rozpo
ložení mysli, čili jak říkáme veselou, dobrou
náladu.

A tento význam slovu zůstal. +Ten člověk
má stále humore značí: «Ten člověk jest stále
dobře naladěn.«

A ku podivu, našli se mezi lidmi i takoví
ferinové, kteří si k takové vlhkosti, která jim ve

— Máme za to, že by se proto mělo co nej
příeněji k toma přihlížeti, jaká jest kvalita
učebnic školních ve akutečnosti. Stalo se totiž
v posledních dobách, že velice dobré knihy
antorů, kteří více mluviti nemohou a jichž se
nemá kdo zastati, musily ostonpiti všelijakým
chatrným vědeckým „písemním cvičením“ pánů,
jejichž vědecké kvalifikaci nejenom kollegové,
ale i žáci se posmívají, kteří však za to těší
8e mocné protekci — —

Ostatně každý, kdo trochu škol prošel,
ví a vyprávěti dovede, že při vyučování které
mukoliv předmětu jest učebnice činitelem pod
řaděným pod činitele ji nadřaděného, jímž je
ve škole vždycky učitel. Proto rádií vítáme, že
neobyčejnéma vzleta spisovatelů a nakladatelů
školních knih byla trochu přistřížená křídla.

. "'*.
Pašijový a následující týden poskytují

pozorovatelům českých domácích „politických“
událostí veselou podívanou na zajímavou vojnu.
Běží totiž o následovní věc. Loni před volbami
do zemského sněmn vyskytovali se v některých
volebních skupinách kandidáti, kteří se zdáli
býti dosavádním držitelům „politické moci“
národa českého nebezpečnými. Zejmana pan
poslanec dr. Václav Škarda cítil se ve Mladé
Boleslavi a Nymburce povážlivě ohroženým
radikální kandidatorou dra. Bičíka. A strach

5 tuze zlá věc pro toho, kdo se bojí. Pan dr.karda věda, že jakmile jednou bude ze sněmu
vyšoupnut, že ae tam více nedostane, vyhýbal
se vůbec podnikoutí volebního zápasu s drem.
Bičíkem. Proto najednou byla celá česká ve
řejnost překvapena zprávou, že se prý voda
spojila s ohněm, že totiž mludočeská strana
uzavřela volební kompromis s radikály.

Něco politicky nemravnějšího a nemyali
telnějšího zde ještě nebylo! Radikální vůdcové,
kteří po deset let potírali mladočeskou poli
tiku jako věc Špatnoa a nepřípostnou, najednou
byli ochotnými dáti svým vojům komando,
aby volili do sněmu —Mladočechy, pak-li tito
jim za to postoupí několik mandátů. Radiká
lové jako slepí šli na mladočeský lep, na alí
bené jim mandáty a ochotně vydali heslo, aby
radikální voličstvo svými hlasy podporovalo
kandidaty mladočeské, jimž radikální noviny
po leta ani oa jméno přijíti nemohly.

Miadočeši skutečně ponechali za to radi
kálům několik volebních skupin a sice takových,
které neměli sami jisté. Výteční řiditelé a
vůdcové radikální politiky tyto koncese ra
dostně přijali, boj avým lidem proti Mladoče
chům zakázali a teprve, když všude v „po
stoupených“ jim skopinách slavně propadli,
seznali, jak se dali napáliti, zastavivše boj
proti mladočeským kandidátům v místech, kde
mohli sami zvítěziti anebo pro příště mlado
českou kandidaturu znemožniti a přijavše za
to od Mladočecbů skupiny, v nichž by tito
byli propadli také.

Radikálové s rozhorlením jali se mlnviti
o mladočeské „zradě“ a když se jim celá ve
řejnost proto začala smáti, jak se dali pod
skočiti a když se k tomu poukuzovalo, že
vůdcům jejich nejde tak o „radikální věc,“——————
selé rozpoložení mysli přiváděla, dopomáhali do
brovolaě a uměle sami.

»Namočil sea říkává dobře náš lid, A toť
se rozumí, že nikoli vodou, nýbrž ječmenovým
mokem. A skutečně takový človék namočený jako
houba mívá z pravidla dobrou náladu, dobrý
humor.

A proto také se myslívalo, že sídlem humoru
jsou ledviny. Byly-li ledviny suché, býval člověk
smuten; bylysli namočené, nastříknuté, míval
humor.

Humor má světlé i stinné stránky, Jest
vtipný, duchaplný, trefný, ale též rozpustilý, bez
ohledný, trhový. Humorista může vás rozesmát i
rozplakat, humoristický list pobavit i dopálit,
Proto též i Jean Paul o humoru trefně praví, že
má ns rtech lehký úsměv, ale v oku slzu soucilu,

Šťastný člověk, jenž má stále bumor a do
vede jím plýtvati i v nejvážnějších a v nejrozhbod.
nějších chvílích života, Jest filosofem par excellence
a závidím muz té duše. Takového člověka nic
nedovede vyrušiti z rovnováhy,

V kategorii tuto dle mého soudu náležel i
Leonidas v Thermopylách. Když mu brdý král
perský vzkázal, aby se vzdal, že pru množství
perských šípů ani slunce nebude viděti, odpověděl,
že se jim lépe bude bojovati ve stínů, — Čertův
humorista! — Já vím, že v Xerxovi vzkypěla
všechna žluč,

Humor neušetří někdy ani nejdiskretnější
okamžik v životě. Tak jedna taková ďábelská hu
moristka líčí dojem první hubičky takto: »Tmavá
noc přikryla už hustým pláštěm svým ztrnulou a
mrazem chvějící se zemi, když jsem se ubírala
s Ním (1) s kluziště sama — a sama, Ani nevím,
jak se stalo, že před námi ani za námi nebylo
živé duše. On ztichl v hovoru, jako bych sni
vedle nebyla a jen skřípot kročejů na zmrzlé
půdě rušil mrtvé ticho — — —

jako o mandátní semenec, tu stichli a mlčeli.
Aš když v poslední době opětně sena jednou
uprázdnilo několik poslaneckých mandátů, za
čali se o ně hlásiti na základě prý smlovvy,
Jež s mledočeskou stranou před všeobecnými
volbami' do sněmu uzavřeli.

Mladočeská strana ovšem že se k pánům
radikálům obrátila zády a oprázdněné mandáty
rozdá bývalým staročeským kadetům. Teď
mladočeští předáci radikálů nepotřebují a proto
tito musí na nové mladočeské sliby zase pěkně
čekati až do doby, kdy se bude zase jednatí
o ohrožené mandáty mladočeských vůdců. Po
tom budou rmilostpániopět jako kořátka krotcí
a bodou měkcí jako vosk! Teď s nimi není
žádná řeč, což měli radikálové, když chtějí
dělati politiku, vědět a nepotřebovali 86 činiti
směšnými ještě více, než-li již jsou.

Poněvadž má český národ málo důležitých
otázek přítomných a poněvadž nemá a nemusí
míti žádných vážných starostí o svou budouc
nost, proto nyní na Moravě vynáší ge na denní
pořádek otázka, jejíž probírání může tum
apůeobiti takový sbytečný rámus, jako spůso
bilo v Čechách popírácí pravosti rukopisu
královédvorského.

Jak podrobuěji v dějinách české historie
zběblým jest známo, dr. Beda Dadík počátkem
let šedesátých v minulém století při sepisování
dějin Moravy popíral existenci bývalého Vele
hradu v oněch místech, na něž se dnes obecně
klade. Proti tomuto Dodíkově tvrzení tehdy
postavil se nedávno zesnulý archivář markrab
ství moravského Vincenc Brandl, kterýž řadou
důvodů minění Dudíkovo zvrátil tak, že byl
tento nucen v ohledu tom i své „Dějiny Mo..
ravy“ opraviti.

S celou touto záležitostí, jejíž nechuten
ství a nemodernost spočívá v ton, že nám po
tisíci letech netřeba se do žádné krajnosti
rozčilovati proto, kde starý Velehrad vlastně
ležel, neboť že skutečně někde ležel a že jeme
byli jistotně z Moravy pokřestěvi, širším kru
hům plně dostačaje, opatrně se po celý Bran
dlův život mlčelo.

Sotva že však Brandl zemřel a ke svým
důvodům, jimiž před čtyřiceti lety mínění Du
díkovo změnil, ještě další své nové důvody
pro své tvrzení více přidati nemůže, ihned
vychází na Moravě z péra prof. Červinky bro
žurka pod titulem „Děvín a Velehrad,“ v níž
80 proti stávajícímu náhledu o položení Vele
hradupolemisoje.Jakýsporz tohodálevznikne,
to předpovídati nelze. Na těchto místech také
není dnes včasno o otázce této nějak se vy
slovovati, poněvadž zatím své čtenářstvo pouze
o její existenci zpravujeme. O tom, jak se dále
rozvine, podáme zprávy dle potřeby svým časem.

Obrana.
Nedostatek mýdla. Schonererve stří

zlivé chvíli pošramotil svou „slávou“ Hohen
zolerům Šeredně firmu protestantské propa

Pojednou cítím cosi obtížného kolem krku
a jakésiohavnépíchání na rtech... Ach.. .!

To tedy měla býti první bubička, hubička
— od mužel — Ksmíchu věru — Tosiumyju
ústa rýžovým kertáčem a jest to totéž — činel
— Ó jak jinak představovala jsem si tento sladký
vchod do ráje lásky! :

Čertova dívka! — Ubohý seladon!
Zdravý, jadrný humor jeví se u našeho lidu

v jeho příslovích, pořekadlech a písních. Šlehá
tam buď mocným plamenem, aneb aspoň doutná
utajenou jiskrou.

«Maš-likřivou bubu, nezlob se na zrcadlo« vykři
kněte někdy v časa celáspolečnost vybuchne v smích,

Nejvíce humoru jest ovšem v písních pijác
kých. Rozumí se to už samo sebou.

»Skleničko sklenená
dobre je píť z teba,
Bób žehnej sklenára,
který robil tebs.«

zpívá si nadrátovaný braťka. A jiný takový
kamarád z mokré čtvrti takto trpce žaluje na ženu:

>A, 4, á, každá žena zlá.
Ani to čert nevymyslí,
čo má žena ve svej mysli.
4, 4, 4, každá žena zlá,«

Avšak některého tekóvého| nastříknutého
humoristu nepřivede z konceptu ani žena sebe
horší. Mělť skutečně jeden takový ferina ženu ná
ramně zlou. Ani hnouti se z domu nesměl a když
se hnul, bylo boží jednání, Než jednou přec po
dařilo se mu, že se m hl pobaviti s kamarády.
Přišel však náramně pozdě domů. To ženu do
pálilo a proto obsypala ho výčitkami, že to jak
živ dříve neslyšel, Muž však nic, ani nedutal, To
ženu však rozvzteklilo ještě víc, už konečně jako
poslední trumf doložile: »Tak, ty darebáku, tobě
toho není ani lítole« — Hned ráno se odstěhuju
od tebe, abys to věděl.«



gandy. Nebezpečí vycítil orgán universitního

professora, i jicé pngelioké listy a začínají se o překot zříkati hesla „Pryč od Říma“.
Ve značné nápaře omývají zmíněné listy evan
gelického mouřenína až se chudáci potí, ale
mýdla není dostatek. Sahají tedy k obvyklé
své manýře, spílajíce listům, které nechtějí
věřiti jejich etrojené nevinnosti. Za pouhou
zmínka odokázených podporách velezrádnémao
hnotí v Rakonsku napadl Čas v č. 94. ndp.
biskapa spůsobem Masaryka důstojným. Žádn
alkoholik nemusil by se za ten výpad styděti.
Drzost „anivereitního“ orgánu nepřekvapuje,
protoše Čas pod záštitou profesoruMassaryka
spáchal již surovějších útoků ns katolické du
chovenstvo, ale překvapujenás, že Čas na sebo
vždy vztahuje i na jinou adressu učiněnou
zmínka o působivé moci německého zlata.
Potřebujete se jenom zmíniti, že docházejí
s Německa veliké peníze na propagandu hel
vetskou a uslyšíte hnedle Čas, že on nic ne
dostává. Tof se rozumí, že mu každý musí
uvěřiti, protože tvrzení své provází nadávkami
a kdo nadává, má vždycky — pravdu. Nechá
váme počtářům hádanku, komu se vlastně ty
prašácké peníze v Čechách rozdávají, ale samí

ponkéžeme opětně, že ee nalézá v helvetskýchistech hojnost dokladů, jimiž se uejenom
souhlas, ale přímo vybízení k heslu „Pryč od
Říma“ zřejmě a srozumitelně šíří. „Hlasy
se Siona v č. 13. ge sice zříkají všeněmeckých

tfánů m „čistého“ evangelia, ale jenom několiktýdnů před tím v č. 6. povzbuzovali nechápavé
a zaslopené Čecháčky k odpada úvodnikem
„Pryč i zevně. To by imponovalol“ Ve zmí
něném úvodníku uvádějí se nejprv rozamy
x Hajnovy Samostatnosti o odpadech německých
katolíků: „Proč že se tedy i náš národ
nezmůže na takový věcný mužný a energicky
radikalní protest proti nivelisající moci Říma
a jeho nástroje, českého klerikalismu? Takové
karakterní otevřené, vědoméa provedené
české „Pryč od Říma“ — to by impono
valo*“. A pan Šádek vpadl p. Hajnovi do noty
slovy: „Ano, to by imponovalo, a my doklá
dáme, to jediné by imponovalol A nejen že
by imponovalo,ono to jest nezbytnou po
vinností a jedinou účinnou taktikou upří
mného protiklerikalismu, jak níže dovodime“.
Čtenářnámjiž uvěří,te tutonutnostkodpadu
od víry katolické p. Šádek národu českému
dalšími slovy dovodil.

Nuže, pane Massaryku, budete ještě „Ná
rodním Listům“ se dušovati, že by se nenašel
v evangelických listech doklad ku souhlasn
s heslem „Pryč od Římal“ Ale vy se toho
sotva již odvážíte, vždyť Váš úvodník „Srážka
dvou světů“ v Času dne 9. května 1901 snaží
se uchlácholiti český lid před vycítěným nebez
pečím prušáckých agitací v Čechách tvrzením,
že „neběží prý vůbec o boj mezi katolictvím
a protestantstvím, nýbrž že arážka, jejímž
jevištěm jest Rakousko, jest srážka světa cír
kevního, který vždy njařmoval lidského ducha
se světem myšlenkové svobody a pokroku“.

Vy jste se snažil ukonejšiti české obavy
před hejny německých agentů vychvalováním

W
Muž se dušeně usmál a konečně z ného

vylezlo: +Prosím tě, ženo, udělej mi tu radost
raději hned !«

Bylo po hádce i po manželském rozvodu.
Za starých časů obstarávali humor a to ze

jména při dvorech a hradech rozliční šaškové a
dvorní blázni. Nyní pečuje o humor celá řada
asopisů a knih s obrázky i bez obrázků.

Za nejslavnějšího humoristického spisovatele
světového pokládá se Američan Mark Twain. U
nás jest znám svým humorem Sv. Čech, O. S.
Kostelecký, Jg. Herrmann a náš nestárnoucí Ko

p Každý týden pak obvetelují nás +Humory,«vanda dudák a jednou za rok humoristický Vi
Jimkův kalendář,

Humor má své stupně. Jest humor jemný,
sotva znatelný, řekl bych salonní a stoupá až
k rozpustilému, zžíravému. Nejkrajnější pak od
ruda humoru jest humor šibeničný. Někdy jest
to světobol, kterým se vysmíváme bezohledně
všemu na světě i nejvážnějším a s námi to do
opravdy myslícím úmyslům a někdy jesl to výron
beznaděje a téměř i zoufalství. Když člověk byl
tisickrát sklamán, nevěří již ničemu a každou pak
pomoc šlehá poznámkami hu :oru šibeničního,

Tak jeden syn vyvoleného národa byl od
souzen pro jakýsi zločin k smrti provazem. To
ovšem nebylo příliš lákavé pro bázlivého a bo
jácného syna Usraele. I přišel rabín, aby ho na
poslední hodinku připravil, Syn Israele byl však
sklíčen a ani rabína neposlouchal, I udeřil tedy
rabín na tu nejcitlivější strunu a mezi jiným
pravil: Vzmuž se, milý synu a buď veselé mysli.

, Ještě dnes budeš večeřeti s Abrahamem, Izákema Jakobem.......
, Sklíčený syn Israele pozdvíhl hlavu, vypoulil

oči a zrovna uprostřed útěchy skočil rabínovi do

poho: »Phánbuť ví, phane r.bín, raději bych nera

"Humoršibeničný|

protestantismo jako hnatím „ve prospěch my

Šlenkové svobody a pokroku“ a našel jste n.
př. již u „Nár. Listů“ věřící duše. Nám však
víra „Národních“ ve vaše slova neimponuje,
protože sám jste bezpočtakráte o jejich malém
rozhledu se vyslovil a protoše protestantiamas
nebyl nikdy přítelem pokroku, nýbrž nejhorším
jeho nepřítelem. Jest jisto, še „protestantství
zdržolo vývoj vědy po celá stoleti“ (Dr. Hettin
Ger). Zásady „reformace“ nejenom zrazovaly
od studia přírody, jako by to bylo proti víře
a zbožnosti, nýbrž i přímo pronásledovaly ty,
kteří se přese všecek fanatismnsreformatorův
vědám oddali. A tento duch reformační jest
nejenom ve svých počátcích, ale ve všech ná
sledujících dobách svých dějin až naše doby
daohem pronásledujícím náboženský mír, spo
lečenský i politický život. Kdo štve i spravedlivé
rakouské Němce proti nejspravedlivějším če
ekýmpožadavkům?Kdopodplácí- nevěrecké
redaktory kn surovým útokům na katolickou
víru a na katolické duchovenstvo? Kdo o. př.
na české vysoké škole a v českém literárním
životě provozaje zákeřnické banditatví proti

nčensům, kteří nejsou odpadlíky od víry svýchotců
„Persokuce jest původním smrtelným hří

chem reformovaných ofrkví, tak že ochabuje
horlivost proně každého počestného muže, čím
více o nich čte“ (Hallam v Ústavních dějinách
Aoglie).

Pochopíte zajisté, pane profeasore Massa
ryko, že Vaše samaritánské služby ve prospóch
prošáckého evangelia nemohou v nás vzbuditi
sympatie ku slibovanému pokroku, nýbrž
úpřímvou soustrast k těm, kteří sedají na
vějíčku Vaší chytristiky. Ale marná prácel
Moořenína nenmyjete a proto každým dnem
roste hnng v Rakousku nad protestantskými
praskými agentyajejich podplacenýmipříznivci

Besedy Času v „Drobtech“poučujízcela
vážně, že měl Hus nejrozamnější náhledy ná
boženské, jaké bylo možno za jeho dob míti.
Ale přece ti nešťastní (!) církevní hodnostáři
se k jeho „vraždě“ snitili, ač viděli před se
bou enost a pravdu.“ Kdypak přestane „rea
listický“ Čas takovými vodnatými a vyšepta
lými frázemi zamazávat avon ignoranci a svoje
zůmyslné stranictví? Mohli snad viděti kost
ničtí soudcové v Husově pýše a justamentu
nějaký důkaz ctnosti?

Palacký praví, že se u Husa jevila „ne
obyčejná smělost, neústnpnost, nešetrnost proti
nepřátelům, do oka padající chtivost po lásce
u lidn.“ Helfert vytýká Husovi nároživou pr
chlost, marnou samolibost, nepodajnon urpat
nost, sufistickou | uštěpačnost a avéhlavou
vzdornost.

Těmito vlastnostini se blížil Hus velice
Macbarovi £ comp. a proto se nedivine, že
tohle všecko vlastně Úas spíše za ctnosti u
Husa považaje a generální pardon za to adilí.

A ta „pravda“ kterou před sebou kost
ničtí otcové viděli! Helfert sám praví o Husově
pravdě: Sotva bude jeden důležitější článek,
ve kterém by (Hus) od počátku až do korce
veřejné své činnosti jeden a týž náhled neú
stupně byl zachoval; nikdy nedospěl k důsledně
provedené soustavé bez odporů a bez mezer.“

Hus „dokazoval,“ že vládla nad církví
papežka Agnes (!), že papežství založil teprve
císař Konstantin, že není ani v nejmenším po
třebí, aby měla církov hlavy; také prý každý
hříšník jest nespravedlivým držitelem svého
vlastnictví; ten činí krádež, jestliže se živí ze
svého majetku, poněvadř týž mu nenáleží;
kdo jest hříšníkem, ten i konáním dobrých
skutků hřeší; i když uděloje almužnu, hříchů
přidává, atd. Tyhle zásady přece ani Masaryk
se neodváší hájjti. A mlaví-li- Besedy Času,
že byl Hus bezprávně „zavražděn“ snad se
také zmíní, jak veliké tisice katolíků bylo pro
své přesvědčení od fanatických Táborů beze
všeho soudu hrozně umučeno; na to připome
nutí již dlouho marně čekáme,

A že lidé mající moc a úřady Husem
povrhli a jej „zabili?“ Ne všichni; Šlechta,
která dle receptu Husova toužila zabrati statky
duchovenské, měla obhájce tohoto lupu velice
ráda. Též král Václav, jemuž Hus přes všecku
jeho zhýralost podkuřoval,měl Husa v lásce.
Jest to přece jen jaksi podivné, když Hus
odporačoval kontrolu nad církevními záleži
tostmi tomu králi, který i svou bibli měl
„ozdobena“ oplzlými obrázky. Byl zkrátka
znamenitým diplomatem a věděl, kdy jest
vhodno býti ochotným i těm nepříhladným
velmožům.

To jsou všecko ctnosti moderní; Čas kn
př. rád přimhouří nad gormanieátorskou čin
ností židů a nevlastenectvím socialistů oči obě,

„Kritickému“ Času ovšem i nejhloupější
fráze dobrá, jen když se jí dá šlehnouti po
katolictví.

Aj, vshůra úvarmý sokolel Přece
ještěs naším národem není tak zle, ač ti naši
zástupci v parlamentě jakoby spali. A když
se ani ti Blaničtí rytířové k ráznéma činu
nemají, spasí uáš národ sokolíci, a to zajíma

vým způsobem; svolávají věrné Čechy k pří

provám na oslavu Husovu Ž k příspěvkům vausův pomník v Praze. Že se ty přednášky
nebadon díti v parlamentě, ale mězi poslu
chačstvem, které i bez přednášek posvátnon
úctou k Husovi hoří, to nic nevadí; uárodu
se tím přece jen pomůže znamenitě na uchy.
Dle programu sokolstva se bade přednášeti o
reformatorské činnosti Husově. Těšínás; ale
snad také řečníci připomenou, jaké krásné
politické i církevní poměry zavládly, kdyš ce
některé zásady Husovy uvedly v skutku v Život.

Snad aspoň nám vědí, jaké mínění
měli čeští bratří o husitských poměrech již
za Rokycany.

Také sa při přednáškách vzpomene „celé
té řady slavných a jméno české u všech ná
rodů proslavivších (I) událostí, které zoveme
válkami husitskými.“ Panečku, Němci měli
před námi větší respekt za Karla IV., kdy
jsme je překonávali kultorní výší, než když
jim naši předkové stavení nad hlavami pálili
a ku kalichu je násilně nutili. Jakmile po
válce Němec uslyšel slovo husita, plival a
klol. Ta hrozná muka, jež Táboři zajatým ka
tolíkům připravovali, nejsou žádnou slávoa.
To Angličané 8 Boery o muobo lépe zacházejí.
A barbarské pustošení všech kulturních pa
mátek ve vlastní zemi také pravou slávu hu
sitů nerozmnožilo.

Ostatně kdož ví, za jaký konec sokolové
přednášky vezmou. Badou-li přednášeči Husovy
zásady bez výjimky odporučovati, uaplní se
naše chrámy, naše zpovědnice, rozlehnou 80
zbožné pleně k Panně Marii a jiným světcům
a víra v očistec a peklo bude v našem národě
utvrzena. A proti tomu nic nemáme. Nuž, 80
kolici, družně v před, ale s pravdou! Jalové
fráze posud náš národ nepozdvihly, ač vlily
nejednou do českých žil jásavé „nadšení.“

Politický přehled,
Minulý týden na různých schůzích voličských

vtloukalo se Němcům do hlavy, že otázky celjská,
brněnská a opavská znamenají přímé porušení
zákona. Se všech stran ozývali se hlasové: ©Buď
kapitulace vlády, nebo nejostřejší opposice, po
případě i obstrukce. Zvlášť bojovně si počínala
lidová strana něm. P. Kčrber byl v nesnázích;
k tomu se ještě nedohodl s panem Szellem
v otázkách obou polovicí říše se týkajících. Ale
p. ministrpresident ví, že pěkná slova otvírají
železné brány; promluvil s vůdci jednotlivých
parlamentních stran, aby měli přece rozum, par
dament že musí pracovat. Slíbeno prý, že vláda
zruší slovinské paralelky v Celji, za to že zřídí
samostatné s ovinské gymnasium v Zalci a slovin,
paralelky v Mariboru že proměněny budou v sa
mostatné slov. vyšší gymnasium. Aby pak Némci
nezáviděli Praze subvenci 16 milionů korun, slí
bena stejná částka řadě něm, měst. Ale lidová
strana ném. požaduje ještě mnoho a mnoho. Tak
vida, co si levice přeje, to se musí stát. Slovinci
přes to nemíní od požadavku svého upustiti,

Kde kdo očekával, s jakým hlukem vtrhnou
Němci 8. dubna do sněmovny. Ale nic se nestalo.
Opposice pryč, levice ticho. Sliby tedy účinkovaly.
Něm. liberální strana nemá chuti, spojiti se s li
dovci a křesťsociální sdružení něm. na říšské
radě vyslovilo se rozhodně proti něm. obstrukci
a projevilo očekávání, že něm. strany nepodnik
nou ničeho, co by ohrožovalo ústavu.

V této první schůzi jednalo se o průmyslo
vých i obchodních učilištích a o odborných
ústavech. Na konferenci předsedů něm. stran
prohlášeno, že sídlem čes. státní průmyslové
školy nesmí býti Čes. Budějovice.

Stav obležení v Terstu a okolí zrušen na
řízením všeho ministerstva,

Slovanský dobročinný spolek v| Moskvě
usnesl se zahájiti po Rusku agitaci proti dovozu
něm. zboží do Ruska,

Na Kosovsku bouří se Albánci proti tu“
reckým úřadům. Peč a Nový Pazar jsou v jejich
moci. V Nov. Pazaru zařizují si svou vládu a
vedou si jako samostatná moc, Olupují venkovany
o skot a úrodu. Všecko spojení mezi Mitrovicemi
a N. Pazarem přerušeno. Pro případ nepokojů
má Rakousko vyhrazeno právo obsaditi N. Pazar.

Stein a Dewet nedůvěřují Angličanům a
naléhají na pokračování v boji. Zajatý boerský
velitel Kruitzinger sproštěn viny, jakoby se do

skutku proti. válečnému | právu. Bude
s ním jednáno jako s ostatními zajatci.

Největší překážku ve vyjednávání o mír
v Africe způsobuje zdráhání se Anglie přiznati
Boerům neodvislost s anglickou vrchní mocí.

Dva australští důstojníci anglické armády
v Africe byli zastřeleni, ježto dali to Boerů,
kteří se jim vzdali, zastřeliti, aby se zmocnili je
jich jmění, Divno, že teprve teď ukazují Angličané,
že mají také trochu citu. V severním Natalu
Anglie rychle zbrojí, Botha prý tam připravuje
vpád. Kde však je, Angličané určitě nevědí.



Vyletřeno, že pod záminkou koupě koní
a mezků anglič. agenti najímají v Americe dobro
volníky a kupují válečný material pro jižní Afriku.
Ve Wachinglonu panují obavy před útoky ro
zechvěného obyvatelstva na anglický konsulát,
nezskáže-li vláda dopravu koní do Afriky.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradec Králové. Vzdělavacía pod

půrný spolek křesť, noc. paní a dívek koná v neděli
13. dabna o 2. hod. odp. v Adalbertinu svoji členskou
schůzi, na níž přednášeti bude dp. E. Dlouhbý-Pokerný.

Z Častolevie. Nár. katol. jednota zdejší
řádala v března dvě schůze. Slarnotní echňze
oslavě %Zdjetéhojubilea av. Otce Lva XIII. byla

25. března, pří níž alavnostní feč o ev. Otci promlu
vil vdp. Dr. Fr. Reyl, řiditel Dorromea z Hradce Králové,
— Jbyl poslachačatvem přepiněn. Krásná s po
učná přednáška p. doktora byla pozorně a 8 pochva
lou vyslechnata. Ku zvýšení slavnostní nálady přispě
ly též dívky častolovické a Fibinuké přednesem pří
padných deklamací a písní. — Drubá echůze konána
31. března, při níž přednášel p. řídící učitel Václav
Špaček o thematu: Pravda a jež o mistru Janu
Hosovi. Pan řečník vzdal čest dobrým vlastnostem
Hnsovým, ale poukázal dle historické pravdy také na
jeho chyby, které přivodily nešťastný jeho konec.
Za pochvaly velice četného posluchačetra skončena
tato populární přednáška.

Z Týniště nad Orl. V neděli due 13.
dubna b. r. pořádá Jidový spolek křesťaneko-socialní
pro Týniště nad Orlicí a okolí v 6 hodin večer
+ sále hostince „Panský dům“ členskou schůzi, při
níž promluví dp. A. Dvořák, katecheta z Kostelce n.
Orl. „O liberalismu a našich spabách.“ Vstup členům
s jimi uvedeným hostům volný.

2 Leomnmice n. P. V poadělí Velikonoční
udbývals jednota naše členskou echůzi. Ač počasí
bylo velice nepříznivé, přece bylo účastenství četné.
Předseda spolku vp. F. Knížek přednášel „O práci a
zábavě“. — Na četných příkladech ukázal, jak často
ty pojmy „práce“ a „zábavy“ jsou popleteny a jak
co jeden nazývá prací, jinámu jest zábavou a naopak.
Některé příklady u vývody provázeny byly bouřlivou
veselostí. Pak sehráli pánovó: F. Šafář (1.homsle),
Fr. Šubert (IT. housle), J. Knies (viola), Fr.Kníšek
(cello), Haydnův guartett „Sedm posledních slov
Krista Pána“ a Fr. Šubrta guarteti op. 126. Veselými

ýstupy pobavili nás pánové: Jiří Sucharda a Frant.osek ml. — Příští schůzejest 4. května, na které pro
mlaví pan Ant. Pochmon, redaktor „Obnovy“.

Z Vojnova Městce. 10. březnapřednášel
va zdejším eapolku katol. jinochů a mačů vp. Milo
Záruba z Želiva„U zásadách křest, socialismu“. Mimo
domácí členy a bosty dostavili se v hojném počtu
člonové Krucemburské jednoty, vedení předsedou svým
bisk. sekr. vdp. Kotrbelcem. Schůzi řídil vdp. farář
zdejší Sahan. Přednáška řečníkova sledována byla
s napjaton pozorností a odměněna blačným potleskem.
Zdař Bůh!

Z Poličky. V poslední valné hromadě a
v prvé výborové schůzi ustavilo se předatavenstvo
zdejší katol. jednoty tekto: p. Burghari Šimáček,
jednatel, p. Karel Fixa, pokladník, p. Frant. Janele,

nibovník, p. Procházka, hospodář, pp. Kuk!a, Náhlík,
Lorene a Vik výbory. — V neděli doe 6. dabna před
nášel p. Kukla o všeodborovém adrožení a večar 86
hrána „Pasačka z Lard.“

Zprávy místnía z kraje,
Všeobecná daň výdělková. "Rsstliky

všeobecné daně výdělkové, obsahující sazby berní
jedaotlivým poplatafkům berní společnosti IIT a IV.
nkladacího okresu Hradsc Králové, pro období ukla
dací 1902/1903. vyměřené, budou dle ustanovení 8.
86. zákona zo dne 25. října 18906. čís. 220. ř. z. po
doba 14ti dnů a Sice od 14 až včetně do 27. t. m.
v berním referátě c. k. okresního bejtmanatrí v Hradci
Králové v úřadovně přednosty berního referáta a sice
všedního dne od 8—12 hod. dopoledne a od 2—5 h.
odpol. a v neděli od ©—11. hod. dopol. pouze pro

plataíky dané všeobecné výdělkové, kteří se vykáší
egitimací, k nahlédnutí vyloženy. Rejstříky všeobecné

daně výdělkové berní apolečnosti [. a II. třídy ukla
dacího okresu Liberec budou vyluženy tatéž doba za
těchže podmínek v berním referátě c, k. okresního
hejtmanství v Liberci v úřadovně číslo 3,

Kollarův večer. K uctěnípamátky Jana
Kollara pořádati bude Beseda v Hradci Král. dne 17.
t. m. ve svých spolkových místnostech večírek, při
kterém přednášeti bude o šivotě a významu zesnulého

pěvce „Slávy dcery“ pan prof. Dr. Lad, Brtnický.o přednášce následovati bude zábavný program, na
kterém mimo recitaci z básní Kollarových přednesena
budou vybraná čísla zpěvní i hudební. Vzhledem ku
významné i poučné přednášce, jakož i vzhledem
k ušlechtilé zábavní části programu, v které účinko
vati bnde též p. Fr. Kolář z Pardubic, bude sajisté
účast na tomto večírku co největší.

Spořitelna královéhradecká. Za rok
1901 vloženo K 3,495.96801, vybráno K 2,107.085*88,
zůstatek vkladů K 10,770.119-31,půjčeno K 9,917,139-62,
reservní fond K 842 847-34, čistý výtěfek K 57.906-20,
počet vkladatelů 7939.

Nové závody. Řadapředníchzávodůzdejších
rozmnožena bude tyto dny opět. Cíe. a král. foto
graf Langhene, jehož hlavní závod se nalézá v Praze

a Jeně má pobočné závody v Marianských Lázních,v Plzni a Badějovicích, zřizuje podobný podnik i u

nás. Pan Lenghane znám jest jako vynikající odborník,
jehož práce došly uznání i v cizině. Týž nešetří ná

ledu, by zařízení zdejšího sávodu bylo co nejúčel
nější a sároveň nejelegantnější. Nepochybujemetudíž,
de podaří se mu získati sobě v krátkém čase důvěra
našeho obecenstva. — V domě pí. Mikšové vedle
Grand Hotelů oterřel p. Fr. Fůgner, majitel největšího
obuvnického závodn v Kotné Hoře, filiální závod
obuvnický, spojený ae skladem obuvi. Veškerá obav
zhotovuje se jen ručně ve vlastní dílně, Nový tento
závod odporučaje se přízni obecenstva.

Výstava spolku „Hanes“v Hrudej
Králové. Jest nám vskotku nemalou radostí, ča
dána našemu města řídká přílešitost obdivorati se
dílům umělců prvého řáda. Nic tactového, nic šablo
novitého neuzříte v prostorné síni výstavní. Ajakkoli
díla vystavená mluví o amělecké svéráznosti, neusříte
přec nikde sobělibou snahu po marném effektu na
úkor pravého omění. Doofáme, že pozorné stadium
vyložených pokladů českého umění značně přispěje
k vytříbení pravého uměleckého vkusu.

Pro Ústřední Matici Škelskou. Při
eňstku sleč. Emilie Šrámkovy 7 Hradce Králové s p.
Ferd. Sobiškem, účetním poddůstojníkem, dne 6. dabna
t. r. vybráno psuem Bohumilem Košťálem, hostinským,
pro Ú. M. Š. 7 K 2 b, jež zaslány naší redskci.

Z černé kremiky. Dno30. březnaoběsil
se v Bokytně J. Ježek, starý žebrák a mrzák jedno
nohý. Učinil tak prý s bídy. — V téže obci oběsil
se 2. dubna Rychter, 26 r. starý čeledínu p. Mládka,
rolníka, Rychtra dohnala k sebevraddě nešťastná láska.

ráno z Plácek do Plotišť pan Jan Izák, obchodník se
zeleninou. Na cestě byl přepaden Jos. Štefonem, 19 r.
starým krejčovským pomocníkem bes zaměstnání, při
čemž byl bodnut do pravé raky. Než přispěli lidé p.
Jeákovi na pomoc, Stefensmizel.

Úmartí, Paní Aloisie Svobodova, roz. Koppova,
zesnula v pondělí dne 7. dubna 1902 v 58. roce věku
svého. Pohřeb se konsl ve středa 9. dubna odpol.
ne hřbitově pouchovském. — Pan Fr. Schmorans ze
Slatiňan, senior stavitelů v král, Českém a c. k. kon
servatorů v Předlitavsku atd., skonal tie zaopatřen
ev. svátostmi dne 4. dubna t. r. v 88, roce věku
svého. Tělesná schránka zesnulého byla v nedělí 6.
dobna £. r. na místní hřbitov do rodinné hrobky
k tichému spánku uložena. — VeSvítkově (okres Par
dubice) zemfel dne 3. t. m. pan Frant. Kramář ve
vtáří 86 roků. Zesnulý stál v čele obce jako starosle
a jeho zásluhou stalo se, že byl v obci zřísen hřbitov
a če zbudorán uprostřed obce kostelíček Narození
Panny Marie. Na okresu pardabickém vymohl, de
blativá, neschůdná cesta k obci a obcí proměněna
byla v okreení silnici. Když obec postižena byla di
velními pohromami, vědy postaral se o jejich zmírnění.
Mooho jest ještě jiných důkazů za jehu 19letého
čestného postavení v obci Svítkovské, kterémluví o
jeho nezištné a šlechetná povaze. Obromné účastenství
při pohřbu nejlépe podává důkaz o jeho úctě a
vážnosti. Čest jeho ipamátos! — Ředitel dívčí školy
v Pardubicích p. M B. Hornov zemřel dne 8. t. m.
pohřeb konal se ve čtvrtek dne 10. t. m. o 3. hodině
odpolední. —

Osvěta lidu a Ždánický řídicí.
Osvěta lidu se sbání po psaní, které jí poslal před
svou sebevrajdou nešťastný účitel. To přeceje snadno
ubodnoati, co psal, meje v těžké vině ocitnouti se
před Soudcem věčně epravedlivým: „0 jsem se kdy
pusti) Pána Boha a přidržel se Oavěty lidu] Spnstil
jsem se náboženství a dal jsem se k těm, kteří od
psdli od křesťanství a prohlásili se za beznábožen
skó. Myelil jsem, že když budu pokrokářem, stehna
sa sebou celý okres a zatím tnlsto v před šel jsem
do zadu, ed křesťanství nazpátek do nemrarného po
henstva a proto jsem skončil nešťastně. Prosím Vás,
přestaňte vycháret a kazit náš dobrý český lid tako
vým čtením, kde prohlašujete učení se katechismu sa
zbytečné klerikální zpátečniotví.“

K všeodborovému sdružení přihlásilo
ee dosud 500 členů. Přihlášky a dopisy veškoré, vše
odborového adražení ee týkající, přijímá vlp Fr. Jakl,
kaplan a tajemník všeodborového sdružení vHradci Kr.

Tambaraši Chrastečtí pořádajídne 13.
dubna 1902 v „Panském domě“ v Cbrasti koncert.
Začátek v 8 hodin. večer. ,

© průplavu Pardubicko-Přerov
skéma i s odbočkami jeho, jako o části velkodráhy
vodní Labsko-Dnčsterské, přednášetí bude 14. dubna
£. r. ve Vysokém Mýtě v sále „U Korany“ o 11. hod.
dop. p. inž. J. V. Hráský, professor c. k. čes. vys.
školy technické v Praze, Přednáška, k níš jest vatup
volný, spojena bude s demonstracemi projektů, mo
dolů a nákresů.

Z Nového Bydšova. (Katolickánárodní
jednota). V neděli dne ©. dabna oslavila kat. jednota
jubileam sv. Otce slavnostním večírkem. Četné úča
stenství — obsvláště i nečlenů — bylo manifestací
úety a lásky k otci křesťanstva. Večer sahájen pro
slovem Vladimíra Hornova, ktěrý se snámon doved
ností přednesla sl. Balcarová, Slavnostní náladu
povznesla přednáška vdp dra. Kašpara, který v nadšené,
erdce i duši jímající řeči vylíčil život a působení av.
Otce Lva XIII. čilý zábavní odbor sehrál procisně
dvě jednoaktovky. Překvapení jsme byli opět vystou
pením nových mladistvých sil, které slibojí býti vý
bornon akguisicí pro spolkové jeviště. Další Činnosti:
Zdař Bůh! — (Vůeodborové adružení)
Zájem provšeodborové sdražení jest značný. V kru
sích dělnictva a divnostnictva budí účastenství. Vne
děli dne 13. dabna o 4. hod. odpol. konati se bude
ve spolkových místnostech schůze katol. jednoty, na
níž promluví dp. katecheta Vladimír Hornov „O dů
lešitosti a potřebě všeodborového edružaní.“

Z Ústí m. Orl. (Divadlo a socíni). Dne
6. dobna pořádala sv. Josefské jednota divadelní

předatarení Sv. Alábéta“ v místnosti p. Fr. Zajíčka.ivadelní vál přiléhá těsně k sousední hostinské

místnosti, od níž je oddělen jen stěnou a jednodn
chými dveřmi. Hned před začátkem hry bylo nápadno,
te tak mnoho mladých socfpků v nálevně bylo
ohromážděno. Brzo ukázala se příčina. Sotva že na
jevišti hra začala, spustili soofni v šenkovně hlučný
horor a dali se do zpěvu: „Na břehu Rýna... „*.
Herci museli ustati, Pořadatelé, hostinský, policajt,
předseda i místopředseda enačili ae je ukonejšítí
slušným způsobem, ale toto, páni socípi dokasovali,
še se mohou baviti dle libosti; ovšem, ale jsk?
Když ani drubý strážník nepořídil a socíni vedli svou,
posléno pro četníky, kteří konečně ejednali pokoj
asjednoho výtršníka zatkli. Bude ztoho tahačka 88
socíny u soudu. Ve bře dále pokračováno k veliké
spokojenosti obecenstva, které celý sál ve všech
prostorách do posledního místečke napiňovalo. Naše
jednota, ač nechóvá socípy na pokoji, může sama
pořádati, co chce, do všeho se jí socíni pletou. — To
jsou ti amravněncil! Že socínské plátky všelijak věc
překroutí, toť se ví, jinak by nebyli červení.

Generální vfsitace. AčkoliJ. M.náš ndp.
biskop Jetos počal cestu biřmovací za nepohody a
stadena, přece nicméně bijí mu vatříc upřímná
srdce a spěchají láskou břející duše. Prvý důkaz
toho byl na Modietíně dne 7. dubna. U brány nej
prvé přivítal J. B. Milost p. řiditel Červinka, zef a
zástupce p. patrona barona Riegra.. Na to vítali J.
B. Milost p. farář Holejšovský ze Slavětína, jenž
tébož dne právě měl instalací, p. altarosta a velitel

hasičů p olan s Brádla. — Odpoledneo páté hodiněpřijela J. B. Milost do Chotěboře. Při vchodu do
města strměla vysoká brána ve slohu atarých brap
hradebních, o níž uvítána byla J. B. Milost Jeho
Excellencí p. baronem Dobřenským, jakožto patro
nem ajeho chotí. Po té vítal purkmistr města
p. Zvěřina a městskou radou u zástupci samospráv
ného úřadu okresního. Brána drabá sestavena vo
slohu gotickém. Ta uvíta) J. B. M. srdečně místnífarář
dp Lašťovička e duchovenstvom. U této brány byli
přítomni c. k. úřadové se svými představenými,
dvojtad ve farní ulici tvořily skoro všechny epolky
chotěbořské a veškoré žactvo a p. t. učiteletvem.
Ve chrámu Páně promlovila J. B. Milost feč,
ješ plynula nadšeným tokem, a čerpajíc výklady
ze zkudeností a pravd žívotních, pronikavě zasáhla
v rozumové a citové slošení nejen inteligence ale i
všech těch, kteří četně ze všech lidových vratev

prostorný chrám do posledního wísta vyplňovali.sme přesvědčení, že Chotěboř, kdo jest ndp. biskup
Brynych, poznala úplaě. Ostatně bylo snáti ve tvá
řích poslacbačů, že jsou dojati a podmanění, Večer
před farní budovou uepořádaly místní spolky veliko
lepé dostaveníčko s lampiony. Zpěvácký spolek Don
bravan zapěl pak dra sbory e obvyklou rutinou. J.
B Milost všedši mezi pěvce, erdečně poděkovala,
Městská kapela řízena p. řed, chóru Sejkorou slav
nostní náladu doplnila pochodem. — Dne9. dubna
zavítala J. B. M. do Libice, kdež udělila 750 farní
kům svátost sv, biřmování. J. B. M. provázenon
vadp. kanovníkem Soukupem a ceremonářem dp.
Doskočilem uvítal nejprve p. správce Moravec, pak
p. farát Jůzi, starostové obcí s jiní. Farníci a žactvo
s učitelským sborem postavili se v dlouhých řadách
od slav. brány až ke kostelu.

Z Nechamle. Koncert mistra Kociána přese
všecken nehodební slach městských pánů radů so
stkvěle vydařil. V uále radnice tma — venku tma —
a spolek pro stravování chudých dětí bude míti
v kapse také tma! Věnde tma! Konetatujeme, že
okolí, krahy z města lepší a úřednictvo Harrachovské
bylo četně zastoupeno. Tážeme se, proč nebyl koncert
na „Hůrce“? Kdyby byl na „Hůrce“ měli jste tam
všecky, kdož byli v radnici, ba ještě více a které jste
chtěli získati, doradnice nepřišli, protože toho nebyli
hodni. Nic neškodí! Známe tu maloměstekou Psprae
sentaci! Té se mucejí maloměstětí diplomaté očiti
v noci před zrčadlem; ina učený nikdo s nebe ne
spadl a komu není s hůry dáno, v apatyce nekoupí.

V Semilech pořádáve čtvrtek dne 10.mě
síce dubna t. r. v hotelu „Slavie“ jednota katolické
divadelní představení: Sedlák Zlatodvoraký, Začátek
o půl 8. hodině večer. Lístky předem prodává z la
skavé ochoty pan Ant. Zach.

Z Haleševa u Kutné Hory. 'Konelně
dočkáme ne tedy obsazení místa obvodního lékaře, o
něž vedi se tak tuhý zápas. Ale, jak začíná proska
kovati pověsť, bude to překvapení, jehoš se málokdo
naděje. Malešov a strana malešovaká byla ještě po
sice, kde protestanté měli nejelabší vliv a teď prý
toma má býti rázem učiněna přítrž. Dle věrohodné
správy chystají se ovangelici na místo obrodaího lé
kaře prosaditi avého člověka a dle dosavadní jejich
praxe myslíme, še toho také docílí. Jiš prý v okres
ním výbora v terně na to bylopamatovánoa v sastu
pitelstvu při anémá liknavosti katolické atrany a při
stranictví kolika protikandidátů asi také ne to šťastně
odhlasuje. Strana katolická jako vědy, aby se ne
zdála nesnášelivou, bude mičeti a komando vrchních
zvítězí. Obyvateletvo však, jak malešovaké, tak oelého
okolí očekává, že posvedne proti tomu hlaen svého
zástupce katolického a to výlučně katolického kava
líra p. bar. z Dalberků a že i kdyby sa to tek
stalo, nedopastí, aby katolioký kavalír platil choutky
evangelických pánů. Pravíme, de očskává toho obyva
teletvo od zástupce p. barona a to s celou důvěrou,
vědouc, že odvolati ne může k jeho katolickému
přesvědčení, loni při návštěvě Jeho Bisk. Milosti tak
veřejně projevenému. Víme dobře, že okresní výbor
slíbil nestavěti se proti vůli vrchnosti a proto tím
spíše doufáme, še ve věci této bude nám, obrovaky
převášné většině, vyhověno. Nechceme, aby naše
městečko stalo se jevištěm nových štvanic, dosti že
utnchly bývalé. Appelojíce na zástupce p. barona,
eppelujeme spolu ij na členy katolíky okr. zastupi
telstva, aby nás nenechali loutkou v rukou několika
dosti již ovládajících pánů! :

Ze Žleb. Přelíčeníse sdojšímihajnými, na
něž celé okolí jest právem svědavo, bude se konati
v měsíci květnu. Obžalování jsou jeden ze zločinu
vraždy, drahý z vraždy nedokonané a třetí se spolu
působení na vraždě. V minulých dnech byl jim do



dán obsáhlý spis obžslovací, jejž ihned prostudoval
jich zástapce advokát p. Dr. Suhaner, aby mobl po
dati námitky své. zádá pak, aby přelíčení odbýváno
bylo před jinou delegovanou porotou, a to vzbledem
k rozčilení, jež tragický případ na Kutnohorska a
Čáslavska způsobil. Bade-li šádosti této vybověno,
dostala by se zálešitost ta nejspíše předporota pražekon.

E způszobilestivobdobí..větnovém 1902 -ac.k. zkušební kommissí pro školy
obecné a měšťanské v Hradci Králové. — Ke zkouš
kám těmto přihlásilo se 68 kandidatů a kandidatek
a vykonejí se v tomto pořádku: 28 dubna —3, krětna
pro školy měšťanské, 6.—6. května z jaz. francouz
skóho, 12.—15. května pro školy obecné (zároveňi
s jar. německého),

Ze Starého Kelíma. Svépomocnáakce
rolníků na mnohých místech s prospěchem podnik
nutá dala u nás vznik myšlénce, abychom chopili se

ráce stejné na povznesení obchodu zelinářekého.
yšlénka stala se právě skutkem, bylať do rejetříku

společenstev u c. k. krejského soudu v Kutné Hoře
zapsána naše firma: „Rolnické dražstvo pro odbyt
veškeré zeleniny a jiných plodin pro Starý Kolíc
a okolí“. Přejeme hojně zdaru!

Z Úáslavska. Hospodářský epolek zdejší
enslal právě ministoretva orby pamětní epia, ve kte
róm ukazuje na veliké nebezpečí hrozící rolnictva
zvláště vo zdejším kraji z krise cakerní, Spolu pak
vybízí ty hospodářské spolky, které by chtěly akci
podobnou zahájiti, aby se obrátily s důvěrou na

výbor polka, jeně jim vypracovanou petici i příslušnérady ochotně dělí. Pro zdejší kraj by ovšem měla
hroma cnkerní následky nedosírné, protože jest to

rajina výhradně řepařeká. Celá řada existencí by
byla pochována a co půdy by se dostalo do rakou
cisích, zvláště u těch živností, které jsoa dlabem ob
tíšeny. NebudeJi ničeho vláda u věci té poduikati a
nabudon-li platnosti usnesení bruselská, pak menší
cukrovary ve zdejším okolí obmezí ne jenom na vý
robu melaey a zavedou z ní výrobu Jíhu a krmiva,
vyplatí-li se to a neshltnon li vůbec velké závody
tyto menší cukrovary. Uzavírka na novou kampaň

pobyboje 66 mezi 70—78 kr. dle množetví a hodnotypy.

Ze Selopisk. Rídkéhovyznamenánídostalo
se sdejšíma sousedu p. Janu Urbanovi. Výnosem c.
k. okresní školní rady v Kutné Hoře projeveno mu,
jakošto místaimu školdozorci, pochvalné uznání za
vytrvalé působení ve příčině zlepšení docházky školní
a mravného chování žactva mimo školu. Osada naše
může býti brdá na takového zástupce a přáli bychom
i jiným obcím, aby tak konali své povinnosti zástup
cové jejich. Pak snad bylo by méně těch nesrovna
lostí a nepořádků, na něž i tak mnohé obce v našem
pokročilém kraji churaví,

Politování hodné meštěstístihlovLom
nici n. Pop. cedlářského mistra p. Václava Zajíce.
Týš ubíral se ze dne 3. na 4. vnoci domů; zabýbaje
ka svému domku, klopýti ve tmě o odrasník a

Mad po blavě do potoka, kde ráno nalezen mrtev,a hlavě shledána rána, jíž nejspíše byl zbaven vě
domí a obdakcí zjištěno, že emrt nastala vniknntím
vody do ústrojů dýchacích. — Veliké vzrušení způ
sobil případ ten vcelém měutě, Zůstala ta vdova s de
síti neznopatřenými dítkami. Jak se dovídáme, hodlají
se někteří šlechetní dobrodioci ojmouti nešťastných
dítek. Zase nová výstraha, jak důležito jest, na
mostech a kolem potoků dbáti bezpečnostních opatření.

Pozorakodný projev. (Na počestJeho
Milosti Nejdůstojnějšího mož Eduarda Jana Nepo
mockébo, biskopa Královébradeckého, římského bra
běte, preláta domácího u asistenta trůnu Jeho Sva
tosti papeže Lva XIII, pána na Chrasti atd., jenž
dne 13. dubna t. r. do města našeho zavítati a vo
dnech 14.—15. dubna t. r. generální visítaci chrámů
Páně před se vzíti a Svátost sv. biřmování udělovati
ráčí, usneslo se obecní zastupitelstvo na tom, oalaviti
důstojným i významným způsobem dni, ve kterých
Jeho Biskopská Milost mezi námi pobade. Zveme
tudíž uctivě všecko obyvatelstvo vůbec a jmenovitě
upolky, jednoty a korporace zdejší, aby se hojnou
účastí ve dnech na programu tevrabně označených
dostalo náležitého výrazu vděku a oddanosti, se kte
rým starobylé město naše Inolo vesdy k milovanému
svému duchovnímu arcipastýři, muži vtácnému, £a
sloutilému, ano chrabrému obránci nejen sv. víry naší,
ale i neohroženému zastanci naších posvátných práv,
jakým jest nejdůstojnější vrchní Pastýř náš Kromě
toho sdvořile Vás, spolnobčané, žádáme, abyste vy
věšením praporů ne domech avých neobtěžovali 8i

řispěti ku zvýšení nálsdy slavnostního téhodne.
uo v Něm. Brodě na den Zvřetování Panny Marie,

dne 25. břesna 1902, Za městekou radu V. Kabeláč,
starosta.“ K projevu tomuto posnamenáváme několik
myšlenek. V katolických krajinách aza střízlivé doby
rozumělo by se toto vyzvání obecního zastapitelstva
ko slošnému ovítání bískopa diecéze samo sebou. Ne
bylo by ani třeba projev tento saznamenávati, Ale
naše doba není acela normalní, vždyť do nedávna
obávala se obecní znatupitelstva biskupa svého vítati
jednak = neznalati společenského slušného tekto,
jednak seo strachu před novinářskými biřiči. Zjev
tento byl známkou rostoucí sdivočilosti a nemuěné
zbabělosti. Slušíť tedy uvítati projev německo-brod
ského obecního zastupitelatva jako příspěvek k ozdra
vění společenských mravů a podpis p. starosty Ka
beláče svědčí nejenom o akademickém vzdělání. ale i
© pevném charakteru. Neboť dnes je to skutečně po
sorahodno, kdyš purkmistrové před církevními obřady
nenaleznou vi nějekou nutnou cestu přes pole. Uvě
domělé obecní zastupitelstvo v Něm. Brodě zaslouží
plné usnání u katolického občanatva.

K agit. fondu XIII. přispěli: 10K:
p. Kabeláč © Něm. Broda; 10 K: vedp. F. Bursík,
opat v Želivě, organience v Pečkách na dráze, X.
se Něm. Broda. * K:ThDr. Eug. Kadeřávek z Prahy.
4 K: vdp. děkan Mokříš s Dol. Královic, vdp. děkan
Falta z Čáslaví, ThDr. E. Blatenský, děkan v Hum

poloi, vdp. S. Roubíček, farář v Želivě, 3 K: vdp.únský, bisk. sehr. v Zahráder, vdp. Kameš, farář

v Bohdanči, vdp. Koten, farář v Čachotíně. 2 K:
vedp. Novotný, kanovník v Dol. Krupé, vdp. Haaser,

farář čestínský, vdp. Vavroušek, farář v Jiřicích, vůp:Kostler, převor v Želivě, vlpp. Pejčech, Nývlt, Stehlík,
Pytlík v Želivě, vdp. Hyxa, farář v Kalištích, vdp. Zá
ruba, prvofarář v Gruntě. Všem šlechetným dárcům
vzdává za výkonný sbor dpřímné „Zaplat Bůh“ Milo
Záruba, t. č. jednatel.

Sv. missle konala se v Práčově od 256—
31. března řízením dp. P. J. Kalaše, člena Tov. Joží
šova z Hradce Kr. Úchvatná slova řečníkova přivá
bila množství posluchačů nejen domácích ale i ze
sousedních farních osad. Počet komonikantů byl na
604 set, což na farnost čítající 1000 katolíků jest
počet veliký. O zdar sv. misnie velkon záslnhu mají
Její Jasnost paní kněžna z Auorepergu, která zaslala
krásné měšní roucho, vrchní lesní úřad v Libáni,
který ochotně věnoval dřero na zhotovení missijního
kříže, pí. Škvorová ze Slatinan, která všechna mešní
roucha spravila e 2 pláštíky na ciboriam, bareu k ne
mocným a štoly barvy bílé a fialové darovala, nejme
noraná pí. věnovala krásné vellum. Důst. p. missi
onáři a všem těmto dobrodincům: Záplat Bůh! —
Obnovu ov. missie konali v Rosicích n. L. důst.
páni redemptoristé z Prahy: P. Karel Sonkeník a
P. Bohumil Matějů od <9. břesna do 4. dubna t. r.
při stále přeplněném kostele. Sv. Svátosti přijelo
1382 osob, z nichž dobrá polovina mužův. Sv. miseie
ukončena byla v pátek večar průvodem 8 Nejav. Svá
tostí Oltářní a následojícím kázaním na rosloučenou.
Pp. missionářům: Zaplať Bůhl

Útěte a rozšiřujíe pozoruhodnou novinku!

Mistr Jan Hus nebo sw. Cyrill a Mo
: thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zaslubuje tadí?,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 hb.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.

(Morava).

Různé zprávy.
Příleha. K dnešnímu čísla Obnovy přiložen

prospekt firmy Aloise Votraby v Hořicích na čisláky
ka hrobům. Nabídka p. Votroby přichází vstříc po
třebě doby přítomné, kdy zavádějí se knihy břbitovní.

Hnatí „Přyč od Říma“ ve zněmčeném
severu Čech roste den ode dne, a zejména letošního
jara osvědčuje se na všech stranách horečná činnost
ve stavbách nových kostelů erangelických. V poslední
době byl zasvěcen nový ovaug. kostel v Podbořanech
(při oslavě přítomen byl též podbocanaký c k. okres,
hejtman Rzesnick |), co nejdříve pak bude elaveno po
uvěcení evang. kostela v Duchcově a definitivní ote
vření kostela v Třebenicích. Hrobech a Jablonci n.
N. Stavba evang. kostela v Litoměřicích budeco nej
dříve dokončena. základní kameny položeny pro ko
ately ve Fridlundě, Novém Městě a Broumově, zahá
jeny přípravy ku atavbě kostelů ve Varoedorfá a
Ús'í a založeny spolky pro postavení evang. kostelů
v Č-ské Kamenici, Falknově a Králikách. Na podzim
otevřeny budou rozestavěné právě kostely v Trnova
nech a Teplice a Boru u České Lípy. Již ze strač
ného tohoto výčtu patrno, jak ohromné jsou as sumy,
jež ze sousední říše docházejí do našeho královatví ku
podpoře bnntí Los von Rom a ka konečnému úplnému
popraštění těchto krajův nám urvaných.

Vyzvědačatví v Rusku a židovstvo.
„Dzienniu Poznanaki“ oznamuje z Varšavy, že do
rozsáhlých afér špebounských jest silně zapleteno
také židovstvo. Následkem toho bade se strany ruské
vlády zastřen dozor ua židy, na hranicích ruských
roztroušené,

Slovemé ve Spojených Státech.
chů jest v severní Americe skorem půl milionu.

Jen v Chicagu šije jich 100 tisíc. Čecha lze tam na

lézti při každém zaměstnání. Čínolně přsděl ČechyPoláci, kterých se počítá 1 u půl milionu. Slovák
jest 360 tisíc. Rasů a Malorusů počítá ae přes
500 tislc Charvátů jest v severní America 300 tisíc
duší, Slovinců přes 100 tisíc, většinou dělnického
stava. Srbů je pouze 8000, jsou to po většině plavci
a dělníci Bulhaři jsou v Americe zastoupeni nej
slaběji. Čítají kol 4000 daší a nemají dosad organi:
8:1ce. Rozumí 8*, že vystěhovalectví do Ameriky není
Slovanům na prospěch.

Velmi dobrý šaludek majíEskymáci,
neboť velice stadené počasí podporuje u sevořanů
trávení znamenitě. Hlavní jejich potravou jsou ryby,
maso tuleňů a jejich tok. A tu spotřebuje Eskymák
denně ryb a mass s tuleňů 7 kg., toku % aš půltře
tího kg. Tato těžká potrava jde mu znamenitě
k duhu a jest pramenem velikého tělesného tepla.
Dobře napapaná rodina nepotřebuje v příbytku ani to
piti, neboť domor svůj tělesným teplem zabřívá.

O zvédací síle hub. V anglickémměstě
Hampsteadu zpozorováno v poslední době, že asfal
tová dlažba na třech různých místech byla značně
vyzvednuta. Jakýsi dělník, jenš to jednou zrána spo
soroval, odkryl kas dlažby a nalezl bojný podrost
bub, jich vzrůstem patrně byla dlažba vyzvednuta.
Ulice byla založena na několika starých polích, na
nichá předtím rostlo bojně hub. Dělník sebral houby,
ješ podalytak obdivabodný důkaz své svédací síly
s úvařil si s nich snídaní.

Opatření v čas. Na ar. Hořeu Králík
prodávali a výdělkem i nekatolíci i odpadlíci od víry
katolické růžence a jiné devocionálie,ačkoliv te při tou

poutníkům vysmívali jako modlářům. Zjev tento bylu pohoršsní katolického obyvateletva, proto kollej

00. Redemptoristů učinila následující prohlášení:
„Všechny devocionálie, koupené u odpadlého katolíka
sneb nájemce jeho krámu, budou při každém svěcení
s úmyslu avětícího kněze vylončeny; to znamená:
nebudou posvěceny ani tehdy, kdyby byly k jinému
zboží podloudně přidány.“ Opatření toto nutno jen
schvalovati, neboť příčíse zdravému rozamo, prodává-li
devocionálie odpadlík, zejména přidal-li se k nábo
ženskéma vyznání, které prohlašuje, že obchod a ta
kovýmto zbožím dává podnět k modloslažbě. Mimo
to trpí tím nejen prodavači věrně katolické církvi
oddaní, nýbrž též dobrá pověst celého poutního mfata.

Lurdy. Ve svatyni lurdské jsou nesčíslné
dary od různých národů i jednotlivců. Cbystá se i
národ náš zbudovati si tam nějakou památku.
K tomu účeli dopornčoje se mossíkový obraz zobra
zující jedno tajemství růžencové v ceně 30.000 K,
nebo jedno zastavení křížové cesty, jež by stálo
10.000 K. Dosud sobráno 9.169 K 80h. Veškeré
příspěvky přijímá Leopold Kolísek, farář v Předklášteří
na Moravě. Letos koncem erpna uspořádán bude
první český poutní průvod doLard.

Patero ctnosti řádného řemeslníka
a dělníka základem blahobytu. Novákniha,
ktorou dnes oznamujeme, založena jest na mnoholeté
zkušenosti. Její aator, školní rada František Tůma,
působící skoro dvě desítiletí jako řidítel česképokra
čovací školy průmyslové v Českých Budějovicích, od
choval celou generaci jihočeského řemeslníctva, pracuje
pro jebo mravní i hmotné povznesení e vroucí láskou,
aby poznalo tu pravou cestu, která vede ke spoko
jené samostatnosti. Není k tomu nic více třeba než

trochu sebezapření, aby řemeslný dorost přilnul
k „Patero ctnostem:“ práci, vadělání, poctivosti, še
traosti, zbožnosti, jichž výsledkem je klidný. šťastný,
požehnaný život, v němž a v oblažování jiných —
dle hosla Bernerda Bolzana — tkví úkol člověka.
Spis je psán populárně, a tendencí poučnou. Proto
jsou do něho vloženy četné životopisy vynikajících
mužů práce, proto jest dílo protkáno vážnými sen
tenceii a případnými povzbuzajícími básněmi. Učel
spisu jest tedy zušlechťující a nmravňující, čemuž
svědomitý autor v plné míře dostál. kniha o 305
stranách jest nad jiné vhodnou odměnou pilným žá
kům českých škol pokračovacích, ať průmyslových či
obchodních, neboť z ní mohou pro akatečný život
čerpati mnoho cenných pokynů, ano dle její rad za
lošiti ci i blaživou existenci. Dopornčujeme proto
tento výborný epis' zejména našim epolečenstvům
k pilnému studiu.

Dr. E. Schčbol, profesor českéuniversity
pražeké, věhlasný učenec a oční lékař, který na tisí
cích nemocných provedl šťastné operace, zemřel
v Praze dne 6. dubna,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 5. dubna 1902. 1 hl.

ohonice K 16:00—1600, šita K 1160 —12-50, jeómane
K 9-20—9:70, oves K 690—730, prosa K 9-60—10:00,
vikve K 9-00—040, hrachu K 1960—3160, čočky
K 1760—22:40, jahel K 1800, krap K 16 60-—24-00,
bramborů K 1:80—220, jetelového semínka červeného
K 7600—V5600, jetelového semínka ras. K 0000
—00*00, máku K 30 00—36-00 Iněného remene K 16-00
—1940,100kg.žit.otrobK12-00,pšenič.otrubK11-50,
1 kg. másla K 2-40—284, 1 kg. sádia vepřového K
1-44—1'60, tvarohu k 0-39—0*36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
5"60—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 080 —1-20,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkve 2-80—3-00,
1 kopa kapusty K 240—6-—, 1 kopa petržele K 1-30—5—.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bade

ve středu, dno 10.dubna1902, o2. hod.odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinn“, JiHkova tří

da č. 300 I. v Hradci Králové,

Dr.Jam Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

(Zasláno.
Ustavuj cí schůze „Zemské jednoty ka
tolickéhoduchovenstva v král. Českém“

koná se

v pondělí, 14. dubna o 2. hod. odpol. v sále
sv.-Václavské záložny v Praze.

Pořad:

1. Zahájení achůze ThC. J. Paulym. z. Volba před
sednictva schůze. 3. Referáty Frant. Krojhera, 4. Volba

výboru. 5. Volný rozhovor.

Vsbledem kn blízké době ustavnjící schůze
spolkové žádají se elněně všecky vikariaty, kterépo
sud ještě oběžníků do redakce „Věstníku“ na Smí
chově nezaslaly, jaby co nejdříve tak laskavě učinily.

(Zasláno.)

Některé z pochralnýchpřípisů firmy A
A Ovatůněk vPraze v poslednímčasedog vek

Firmě Mudroch á Svatůněk,
Praha II, Tylovo nám.

Boží Hrob u Vás objednaný obdržel jsem v úpl
ném pořádku, líbí se mně jakoš i vásm farníkům; za
tuto krásnou a čistou práci vzdávám Vám srdečné
diky a neopomenn Váš umělecký závod všdy a kaž
démao vřele doporučovati.

Tomáš Špidla, farář.
V Knibnicích (Morava), dne 2. dubna 1902.



Boší Hrob došel v čas úplně nepornlen. Solidní

„a pěkné provedení, jakož i vhodně volené barvy pochopiteloě každému 8e libily. Pokládám sa svou milou
povinnost vzdáti Vám za pečlivé a solidní zhotovení
i dodání vřelý dík. — S opřímným přáním, nby Váš
umělecký závod hojným sdarem a všeobecnou přízní

byl provázen, znamenám se úctěv

Jan Bruckner, kaplan.
Vosice, 8. dubna 1902.

Pirmě Madroch 4 Svatůněk,
Praba II., Tylovo ném.

V sárodě Vašem objednaný Boží Hrob v
tickém slohu všeobecně se líbí. Pošlete mi sochu
Panoy Marie Lourdské.

Jan Hanud, farář.
Nedvědice, 4. dubna 1903.

Boží Hrob, pí jste pro náš kostel právěshotovili, jest novým důkazem dovednosti a solidnosti
Vašeho závodu. Jsem přenvědčen, že i tato práce Vaše
jako všechny dřívější v našem chrámu Páně všeobecně
se líbiti bude. — Ač Boží Hrob nejenom vkusně ale
i důkladně postaven, jest cena jeho mírná. Mobu
opětně Váš závod vřele odporačiti.

Fr. Seraf. Vojta, farář,
Na Zlíchově, 29, ledna 1902.

Za dodané zdařilé sochy Božího Těla jakoži
dvou andělů, které nejen svou mírnou cenou, nýbrš
i uměleckým provedením svým zde všeobecný obdiv
vyvolaly, vzdávám Vám svůj dík,

Václav Šoroje, farář.
Liběchov, 2. dubna 1902,

Sochy dvou andělů, jež jste sem dodali, svým
provedením mě překvapily; jsou velmi pěkně zhoto
vené a velice se každému líbí, neb jeou tak krásně
polychromované, že jako živé se vyjímají. Objednané
čtyry sochy zhotovte též tak.

Jan Beneč, farář.
Všeruby, 3. dubna 1902..

Listárna redakce.
Mříčna. Díky! Časem se uveřejní.
Bo Výmyslio. Otiskneme příležitostně. Těšíme

se na následující,
B. S. Pokřikov. A%příště.
Vídeň. Příště.
K. V. Orlický. Nehodí se.

©Veledůstojnému duchovenstvu
nabízí co nejuctivěji

odborný umělecký závod pro vnitřní za
řízení ohrámové

Mudrod ©Ovatůněk
Praha-II, Tylovo nám.

savévzorně a vkusně provedené: sochy, oltáře, kaza
telny, křížové cesty a příslušnosti chrámové jakož i
opravy jich vůbec za ceny mírné při provedení se
zaručením ceny amělecké.

Odborné porady, nákre.y, rozpočty bezplatně a
bez závaznosti k objednávce.

STA
MATU

vPRAZE.nR blé
[c hiNNOR

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRKAHA--I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se delešnými rámy, st

těmi 4 vsascním.

Vetkeré rozpočty, skiszy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ONE"Nosčetná veřejná i písemná pochralná uznání. <
Založeno roku 1836.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četné uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

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 P

v Sychrově (echy), založenaroku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočtysnneúčtují.
Proredeno ke 800 oltářů.

»———————
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(ev.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné atolnf ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jekosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor
náležejí
oi před

SE SUKNA8
na taláry a jemné modní látky

„» / pro pány i dámy
k nastávajícímu období

va nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sakny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

Založeno r. 1860.

Do Hradce Králové a okolí!
Dovolojí si P. T. ctěnému obecenstvu a vá

ženým svým příznivcům osnámiti, že jsem svůj

sochařsko-kamenický závod
přesídlil do ulice Čelakovského

(vedle c. k. ústavu ku vzdělání učitelů)

do vlastního nově postaveného domu a dílen. —
Udržoji též stálý sklad hotových náhrobků z do
mácíchi cizozomskýchdrubů mramorů, žuly, sie
nytu, labradoru, též hoříckého pískovce. sor
ňuji na evůj závod P. T. pány stavitele k dodání
mramoru k účelům dekoračním pro vestibuly,
fagady, lázně, koupelny, zařízení pro nzenáře,
tezníky, kavárny, desky ma mábytek pro
cukráře, koželnby atd.

Rosšířiv značně svůj sávdd, jsem nyní 8 to
i větěí práce hřbitovní ryoble a přesně prováděti,
aniž třeba jest zdejšímu P. T. obecenstva na dále
se do Prahy, Plzně, Vídně atd. obraceti. Prose
o další ct. přízeň, kterou zachovati vždy mojí
anabou bude znamenám

v bluboké úctě

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradei Král.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

Kostelní náčiní
BE“ vlustoívýroby"K

v hojném výběro mů na skladě

výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

zlatých a atříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i néstěn. hodin
v krás. provedení
doporačnje - - 

« v Rychnově n, K.

příselný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
Cenníky zašle.

Žlutý včelní vosk
v každém množství za ceny nejvyšší kupuje, též

za mezistěny neb zboží vymění

Alois Jelínek,
mydlář v Pardubicích.



veškeré práce do oboru tobo spadající.
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PALDUŮ
dříve J. Jeřábek

-0a
Navštivenky

všech druhů
nabízíBiskupská

knihtlskárna.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

.Ťv

Pramliškí JÍZOUÝ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotrgrafie a rozpočty na požádání.

Z repertoiru

Naňy Menšíkové,
Pokaždé hlučně aklamováno.

Albumruských písní
9 pímí moderních

a romancí. pykýchskladatelů
pro střední hlas. 3 K, skv. váz. 5 K.

. PrávěLiibické písně. F, ks
tisíc. Pro střední hlas. Se zpěv. hlasem
7 K,skv. váz 9 K.

" Cyklus 8 písníMelanoholie. prostřed.hlaa
od V. Nováka. Op 25. 2 K 40 h.

Eřilítlo jaro z daleka
a ještě 4 jiné písně z op. 7 od Boh. Ven
dlera. Pro střední hlas 1 K 60 b.

Při zaslání obnosu předem franko zasílá:

Hudební závod EDITION M U,
(Mojmír Urbánek.)

v Praze jen Václavská ulice č. 21.

| máte V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Av Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Reškudly, faráře ve Výprachticích)

si doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

LINBEENEN

Ltď POTEpe +6

Jihomoravská vína
vlastního pěstování

bílá a červená, za jichž přírodní pravost 8e
plná zároka poskytuje, odporačnjí se co nej
lépe ke koupi veledůstojnému duchovenstvu,
klášterům, soukromníkům i hostinským. —

Zasílám je od 25 litrů výše v cenách ná.
sledujících:
Ročník 1898 od 22 do 24 krejcarů za litr.

„ 1894. , 24 26n n n .
„ 1896.. 26., 28 —„, A.
" 1900 n 28 » 82 » . 1
„ 18983., 32 , 36 —, . .„ 1889..86.. 40., ,.,
„ 1886, 40, 45., —
„ 1866, 45., 60., 2.

Velmi dobré letošní, 1901, od 24 do 36 kr.

Jeroným Hemmel,
majitel vinic

Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha 6
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,
sochařskýzávodE*raha, Vinařskául. 525-VIL.

Prvni výroba

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupsky 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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

OOOCCOOCOOGOGOGOOC

6 : v „v vol) k měsíčně
může si každý spravedlivě a lebce vydělati. K do
ptání s přiloženou pošt. známkou. — Fr. Pilz,

Emmerich Německo.

TREDKTERXER X REIXTEEX

Klobouky
plstěnéi vlněnévlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové z c k. továrny Ant.

Pichlera v ŠtyrskémHradci.

Klobouky
z nejjemoější plsaté od oblíbené firmy
P. a C. Habig Vídeř, c. k dvorní do

davatelé,

Klobouky
slaměné z České společ. továrny a od
firmy M. Weider c. k. továrna na slaměné ©

klobouky v Praze, X

Sportovní čepice. 4

8

Má v nejhojnějším výběrn vždy na skladě

Josef Dvořáček,

CEXGBX GB XHEDTEK

L
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závod kloboučnický v Hradci Král.,
pod podloubím naprati Sv-řitelně,

Opravy so rychle a vkusně zhotovují.

9 a

1

i

vlastní výroby
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MED-(E Poděkování.

Všem, kteří nám za příčinou úmrtí naší vroucně milované
manželky, matky, tchýně a babičky, paní

Aloisie Svobodové
jakýmkoli způsobem soustrast svou projevili, aneb jí poslední poctu
doprovozením ku hrobu prokázali, vzdáváme tímto svůj

srdečný díle.
Zvláštěpak děkujícevelect. p. MUDr. E.eop. Baťtkovi,

lékaři, za jeho vzorné a pečlivé ošetřování po čas trapné nemoci,jakoži
dároům překrásných věnoů, vyslovujemetímtoještě
jednou náš nejupřímnější dík a

„zaplať Fán Bůh!“
Za truchlící rodinu:

Antonín Svoboda,
otec.
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IKoupí se

zachovalý kancionál,
který nese název „Slavíček rajský, na Stromě
Života slávo Tvůrci svéma prozpěvající.“ Vy
dáním v Hradci Králové nad Labem,u Václava
Tybeli, roka 1719, — Kdo kancionál takový
má a prodal by ho, nechť laskavě zašle adresu
svou s udáním, zač by knihu tu prodal,
Frant. Norotnému, u kostolička v Úes.Třebové.

Páni kořáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jediné z nové patentní, všeobecné dblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lebodné a ne
škodné kourení, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí.
Znečistění odlivky vyloučeno. 1 kus K 140, 3 kusy

K 4'—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní s zasíletelský dům.

| Josef Neškudla, :
c a kr. dv. dodavatel

vJablonnémmadOrl.č.d.66
doporučaje P. T. veledůast. duchovenetvu
aj věudež osvědčenýa mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. e k. dv. výrobní závod

všedh kostolních pAramoniů,
praporů a kovového náčiní. — [lnetr.
cenníky, vzory a předměty k výběru naSlečSST,

obou zemských jazyků mocná, přijme 80 pro
komptoir fotografického závodu v Hradci Král.
Písemné nabídky s udáním vzdělání a dosa
vádního zaměstnání, možno-li doložené podo
benkon, která se vrátí, k adr. J. F. Langhans,

| Barviře"5
hledá firma Ferd. Mládek syn vJilemnici —
který se vyzná v barvení z kipy na studeno;
též se vyžaduje, by uměl barviti bavlnu. —

požádání franku se zauflojí.
Adresa vždy doslovně úplná.VÉ

dvorní fotograf v Praze. Plat dle dohodnutí. Ženatí mají přednost.

Do Hradce Králové a okolí.

GokúmářeíJ. F. LANGHANS
v Prase, Marianských Lázních, Plsni, Budějovicích dovoluje st osnámiti, de v brské době otevře

„fótografický sávod w díradci dXrálové
Bp“ (©Adalberiinu),"V

který doporučuje co nejlépe do přísně P. T. obecenstva a ujišťuje předem, 86 bude jeho snahou, by dokonalostí svých
pracá a přesným a kulantním jednáním všeobecné důvěry si sskal.

KEXPXAXXIX HXPRÉX
Nejdůstojněší bisk. koneistoří doporučený +

umělecký závod x
o . j

Jos. Ateslicha *
o Hradci Králové © X

provách„eškoré práce v oboru stavby a ob- $

oltáři m X
Xmw-kazatelen, ž

křížových cest, Božích hrobů, soch atd, s od X
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

trvanlivé zlacení a polychromování, všesolidně v
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná nznání po race. Roz
počty, cesty atd, ochotné abezplatně,

Závod pro kostelní práce a výrobu rámců
saložen r 1591.PKPKXDRÁXPXPX

P+X+

+

koberců, záclon a všech druhů pokrývek.
Zboží lůžkového.

ří Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

Úplné výbavy nevěstám.
Kilustrované cenniky zdarmu a franko.

JAN STOUPÁ V PRAZE,
Václavské náměstí 3%. ©

„ ký] =.
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Antonín Pochmoa. — [iskem bisk. knibtiskárny v Hrador Kral.

E
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Obrovský blázinec.
Jestitť jedna etará — miliony a miliony

lidí za posvátnou považována — kniba, která
raví: Blázrnůnesčíslný jest počet. Tedy před
ávnými a dávnými věky bláznů bylo tak

mnoho, že je ani spočítati nemohli. A dnes,
když se musí stále víc a více blázinců stavět,
strká se to na devatenácté a dvacáté století
čili na ten „nový věk“, na ten „nový avět“.
Nejvíce křivdy trpí při tom pivovarníci. Po
vídají totiž mnozí, že strojená a eilná piva
kazí krev a mozky a odtud že to pochází, že
bláznů přibývá, a blázinců že se nedostává.
A přece v starém věku pivo ani nebylo, a
bláznů byl nesčíslný počet. Musíme tedy při

ustiti, že něco jiného než pivo rozpalovalo
idi tak, že je to dělalo blázny. Ale jen co?

Inu, kdybych se to nebál řící, pověděl bych
něco, co právě ta stará kniha za bláznovství
má. Jenže bych nerad někoho urazil; nebof
říči někomu, že je blázen, považuje 86 za
urážku a potupu. Ale je dvojí drah bláznovství.
Jedno má příčinu hlavně tělesnou, n tou jest
porušený mozek. Duše lidská dostává totiž
zprávy o světě kolem sebe pomocí očí, slachu
čili smyslů a pomocí mozku. Pracaje-li chorý
mozek nesprávně, má doše něco za pravdu, za
skntečnost, co nesprávného jí mozek představil.
A tohle bláznovství nemělo by býti nadávkou
ani výčitkou, tak jako nemůže býti nadávkou,
kdybychom někomu řekli: „Ty cburavče“.

Ale hůře je s tím drahého druhu bláz
novstvím. A o tom právě ona posvátná kniha
mluví, když praví: Blázen řekl v srdci svém:
„Není Boha.“ To bláznovství vyčetl sám Spa
sitel jistýmmažům,řka: „Ó blázni a zpoz
dilí srdcem k věření!“ — Že za dnů
našich takovýchto bláznů přibývá, ani dost
málo se nedivím. Jen to je mi divná věc, proč
tohle bláznovství tak drahá jest. Musel-li ku
př. nějaká obec někoho mozkem chorého,
tělesně bláznivého, do blázince dáti, plati na
něj nejvýše několik desítek ročně. Ale za ono
bláznovství dušavní, o němž ona svatá kniha
a sám Spasitel mluví, dostává — ne nějaký
ústav — ale ten, kdo vlastně léčen býti má,
kolik tisíc zlatých ročně! To jest však tenkráte,
říkají li takovému, co nevěřiti učí, professor.
Jmennje-li se redaktor nebo spisovatel, tu je
to lacinější. Takový často se sotva nají.
A kdyby to s jeho žaludkem tak bylo, jako
jsem to nejen slyšel, ale i viděl na tělesném
blázna, jak mooho totiž jídla musel míti, bylo
by mi ho tím více líto.

Ale nyní pozor! Tělesný blázen zůstává
bláznem eám, ti daševní však počet bláznů
rozmnožují a to je to, 00 mi dělá strach,
půjde-li to tak dále, a bude li každý výrostek,
Jak to mnohde jest, nejen nevěry vyačencem,
slo i hlasatelem, žese celá naše země stane —
blázincem.

„ Nejsmatněji nás, navštívíme-li blázinec,
dojímá blázen, který sám o sobě myslí, že
bláznem není, ale jiné za blázny má. A tak to
bývá i 8 duševními blázny.
„ „Byl jeden znamenitý vzdělanec, který

věřil v Boha i Krista, a jeden úředník, jeho
soudce, mu řekl: „Pavle, ty blázníš“. On se

om asi mnoho nedivil, Vždyť sát napsal, žekům, na ové filosofii si zakládajícím, kře

sfanství a sice to pravé, původní je bláznovetvím.

A takoví, kteří křesťan“ za blázny mají,
nevymřeli. Žijímezi námi, ba počet jejich se
množí.Nedávnojsem seo tom zasepřesvědčil.
Jedna slečinka v jistém staroslavném městě
tázána jsouc na ulici dražkou svou, půjde-li
taky k jisté náboženské, katolické slavnosti,
řekla: „To bych byla — blázenl“ Jak jsme
pokročilí! Za starých dob pohanští mudrci,
muži, kteří ovšem bloudili, ale aspoň něco
byli studovali, měli křesťanství za bláznovství.
Na počátku dvacátého století soudí tak o kato
licismu jistá etvořeníčka, kterým Němci říkají
„Bakfiš)“ (smažená rybička), Češi však „žabka“.
Je však patrno, že ten druh bláznovství, při

kterém chorý jiné za blázny má, ale sebe ne,
velice se šíří, což opět jest důkazem, že —
půjdeli to tak dále — naše ubohé země
se stano obrovským blázincem.

Napadá mi při tom jeden případ z roku
1848. Stadenti v Praze se bouřili. Páni u ga
bernia (místodržitelství) měli poradu, co by se
mělo dít. A tu jeden prošedivělýguberniální
rada začal velice svobodomyslně mluviti. Jeden
však z jeho pánů kollegů, nemoba toho snósti,
vzkřikl: Z vás mluvi váš kluk! Měl totiž
syna studentem vysokých škol. Jak se časy
mění! Roku 1848 mlovili z otců kluci. A nyní?
Kdo pak asi z té „žabky“ mluvil? Mám zase
strach, že z ní mluvil její tatínek, ne-li taky
její maminka. A tu přicházím k tomu smatnému
zjevu, že se duševní bláznovství opravdu množí,

i je možno, aby rozvážný otec, rozvážná mutka
baněla náboženství, jeho úkony a služebníky
před dítětem svým? Je to možno, při náležité
rozvaze mluviti protináboženské | duchovní
řeči, kterýrmi se má děvče obklopené tolika
Jákadly utvrditi v ctnostech, pokoře, posluš
nosti, čistotě na základě bázně Boží?l

A tato myšlénka přivádí mne na jinou
podobnou. Zvláště v bývalých katolických stá
tech bylo v módě a nyní zase začíná býti pro
následování a vyhánění katolických řeholí čili
sborů, jejichž členové na základě náboženství
nejen sebe, ale i jiné vedou k tomu, aby Se
„Bohabájí“a vrchnosti — jako od Boha
ustanovené — poslouchali. Nejá, ale jeden
veliký neznaboh, volterián na trůně, Bedřich,
král praský, řekl o těch náčelnících států, kteří
takto jednali, že jsou — blázni. Uplynulo od
té doby, kdy v Rakoasku taky bylo prováděno
vyhánění těch, kteří nejvíce bázně Boží as ní
uctivosti k Bohem stanovené vrchnosti do srdcí
vštěpovali, času mnoho, a dnes? Dnes mi pří
padá jistý našim kapsám tak drahý dům ve
Vídni jako hotový blázinec. Nebo kda se děje
to, co v naší říšské radě, tu se člověk musí
diviti, jak je možno, aby vzdělaní páni při
zdravém rozumu si nadávali, se prali atd. Ale
to však by bylo ještě to nejmenší Alu to nám
nbohým blázínkům, kteří ještě náboženství
v uctivosti máme, nejde nějak do hlavy, jak
se mohou bez trestu nechati — ano i tam
pouštěti — vlastizrádci a našeho panovnického
domu tapitelé? Což divného, že jeden cizinec
vida tu naši říšskou radu a soudě, že jest
obrázkem celé naší „velmoci“ řekl, že Ra
kousko začíná býti obrovským blázincem.

A spěchám ku konci. Jen ještě ta neji
stota mne trápí, kdo — jak se kdosi tázal —
je v Rakousku větší blázen, zda li wolflánský
Němec anebo radikální Čech? — Kdybyto šlo
podle toho „Bakfišlu“ a té „žabky“, myslel
bych, že Čech je moudřejší, nazývá-li takové
prostořeké děvče žabkou. Rybka přece nemluví,
kdežto žabka křičívá, až z toho uši zaléhají.
Ale mají-li Čechové více takových žabek,které
náboženství nazývají bláznovetvím, pak běda
nám! Pak se i z naší drahé vlasti může státi
obrovský blázinec.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 16. dubna.

(K universitním ezlensím po českém venkově. —
Otáska připojení předměstí ku Prase. — Z vý
sledků posledního sčítání lidu v Čechách a na

Moravi.)

V posledních letech stalo se v zemích
českých modou, pořádati zde universitní ex
tense. Kde jaké město, každé hledí získati
řada přednášek, 8 nimiž z Prahy ponejvíce
páni docenti a profesoři konfese Masarykovy
na český venkov vyjíždějí. Tak zvaným staro
usedlým českým učencům, jimž universitní

| erpeohašj zřízením české university jako
niličky do klína spadly, ovšem ani nenapadne,aby se o takové hlouposti, jako jsou eměry,

jimiž lid jest vzděláván a jimiž aniversita po
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českých zemích působí, starali. Souhlasíme
e tím rozhodně, aby venkovská inteligence
s nejpřednějším vědeckým ústavem ve krá
lovství v živém styku zůstala, aby od jeho
učitelských sil včasně nové myšlénky, nové
vzněty a nové vědecké vymoženosti přímo
osobně sdělovati si dávala. Avšak podle všeho,
jak nás po celou dobu oněch od university
po venkově pořádaných přednášek pilně ko
nané pozorování o jejich výsledku a užitku
nčí, zatím neodpovídá ovoce jejich nadějím, jež
byly v tento styk university 8národem kladeny.

Pronuesli jsme zde vážný stesk a proto
máme za svou povinnost pronesené své mí
nění odůvodniti. Y nejmnožších městech chová
se inteligence a mnohdy i ta, která byla
prvním činitelem, jenž 8e o pořádání univer
sitních přednášek těch zasazoval, potom ku
přednáškám těm velice chladně. V posledních
dnech jsme četli nářek, že v jistém pokročilém
městě českém z akademicky vzdělaných, use
dlých tam dvacíti občanů dostavili 86 na před
nášku z Prahy zavítavšího universitního pro
fesora celí dva. Ostatní publikum tvořil 8e
hnaný do přednášky lid, jejž ovšem universitní
výklad nebavil z toho patrného důvodu, po
něvadž k pochopení universitních přednášek
předpokládá se předběžné vzdělání, které pro
kázáno jest tak zvanou maturitní zkouškou.
A tento případ, že inteligence se universitním
přednáškám na venkově ve mnobých městech
vyhýbá a že lid výklady vymykající se jeho
rozhledu neváběji, opakuje se stále. Známe
také město, že v den, na který byla zde uni
versitní přednáška na kolik neděl předem
ohlášena, konala „Čtenářská Beseda“ výlet
s muzikou na jednu Stranu a „Živnostenská
Jednota“ vytáhla za tureckou bandou na dru
hou stranu a inteligenti se z Prahy přijevšíma
přednášeči omluvili, že je osobní zájmy a
místul styky nutí, aby 8e výletů těch účast
nili také, tak že přednášeč zůstal skoro opa
štěn, ač přednáška jeho měla thema nanejvýš
lákavé, neboť přednášel o nejslavnější době dějin
českých — o Karlu IV. A podobných případů
bychom mohli uvésti více, že přednášející vrá
tili se z venkova roztrpčení a uraženi.

Z toho lze souditi a uzavírati, že po
venkově není dostatek pochopení a půdy pro

Himé styky širšího obecenstva 8 universitou.
átrali jame ve příčině té taká po poučení o

příčinách toho ua venkově mezi lidem i in
teligenci. luteligenti většinou odpovídali, že
přednášky, s jakými někteří páni z Prahy na
venkov jezdí, nikoho, kdo sám rozvoj vědy
jenom poněkud sleduje, nemohou uspokojit
tak, aby poslouchání jejich nepokládal za ma
ření času. A ta znajíce mělkost a ledabylou
povrchnost některých universitních „kapacitů“
a znajíce vedle toho vážné nazírání na poměry
a hluboké pojímání života a jeho pokroku ti
síců inteligentů po venkově, kteří sami si
koupí a pročtou mnohem více knih, než-li si
někteří pražští výtečníci jenom někde náhodou
zběžně přehlídnou, mosíme doznati, že ve Ve
řejnosti praktikojícím zkušeným starším pánům
většina pražských universitních kandidátů
existence toho mnoho zajímavého a nového
skutečně přednésti nedovede, zejmena kdyžse
na to ani pořádně nepřipraví a když zapomíná,
že nemá před sebou za všechno vděčné mladé
theoretiky, ale že má mluviti ke zkušeným
prakiikům, jež na pražském vědeckém krámě
ztvrdlým rohlíkem nelze opiti tak, aby přišli
v nadšení.

Širokým pak vrstvám lidu, (který sice
následkem poměrného příznivého blabobytu a
výhodných výdělků jaksi Šate m, množstvím
vypitého piva a konversací inteligenci se blíží,
avšak jemuž na jedné straně schází atřední
škola, uby vědeckým závěrům dobře rozuměl
a který na drahé straně honosí se bohatými
životními zkušenostmi, jež bo poučily, jak si
má v životě chytře vésti, aby se mu dobře
vedlo), zůstávají potom theorie pražských vědců
ponejvíce, když nedíme španělskými vesnicemi,
tedy alespoň nepochopitelnými slovy, bez



Dichš se zcela dobře vo praktickém svém styku
se životními poměry a zápasy obejdou.

Poznatky tyto však nesvádějí nás ke tvr
sení, že by universitou konané přednášky po
venkově byly napořád zbytečnosti. Mnohé
osoby, zejmena ze kruhů lékařských dokázaly
velice mnoho platného, avšak pánové, kteří
vesvých přednáškách opírají se jenom o theorii,
nemohou rozehřáti avi praktikající inteligenty,
ani široké vrstvy lidu, pakli nemají spůsobi
lost a dovednost, aby theorii svoo roznítili a
rozpustili také lučavkou praktických zkušeno
stí. Proto máme za to, že třeba při universit
ních extensích po venkově přihlížeti především
k tomu, aby themata přednášek odpovídalu
praktické potřebě poslu hačůa aby přednášeči
ovládali svou látku jako zkušení praktičtí
odborníci. Jinak budou se vraceti oui i po
eluchači z přednášek nespokojení, jak ani ji
náče býti nemůže.

Proto třeba v tomto směru také z ven
kova do Prahy do jisté míry diktovati,o čem
které město žádá důkladné odborné oniversitní
poučení a nesmí se ponechávati výběr themat
a přednášejících osob jenom časovému ukojení
mody. K napsání této úvahy vedeni jeme byli
obavou, aby se některému universitnímu vý
tečníku na českém venkově nedostalo za jeho
poučnou přednášku třebas toho uctění, jakého
8e opehdy dostalo jistému kandidátu poslanectví,
jehož fulminantní řeč provázena byla málo
pochlebnými výkřiky posluchačů: „takových
roznmů dočteme se za 3 krejcary v Političce.“
O tomto veřejném zjeva sluší uvažovatía opa
kování se jeho třaba na všech stranách zne
možniti a to tím spíše, poněvadž výkřiky ty
byly oprávněny, ano se stalo a nás obyčejem,
že veřejné vystupování pojímá se skutečně
nevážně a mělce, tak že povrchnost jehc již
lid sám začíná přísně a právem odenzovati.

*. «

Nezbytné jednou připojení předměstí
ku Praze za poslední rok sedmimílové boty
si neobulo. Jednání o ně vlekou a táhnou se
jako ševcovská smůla. A neuf také diva. Za
nynější vlády na staroměstské radnici, nad níž
dnes i nejhorlivější optimista lomí rukama,
není ze strany král. hl. města Prahy dostatek
řízné a přesvědčivé iniciativy, aby totiž nové
poměry, jež jedenkráte připojením předměstí
ku Praze nastati musí, nastaly bez zbytečných
odkladů co nejdříve. Naopak! Pokud práce
ze strany pražských nynějších rozhodných či
nitelů v této otázce podnikané sledujeme, ne
můžeme 80 ubrániti tomu dojmu, jakoby při
pojení ee nových, životem a ruchem kypících
čtvrtí ku Praze, a tedy z toho nezbytně ply
pnoucínové poměry jistým vlivuplným osobám
zrovna k srdci nepřirostly. Ba zdá se, že by
jim nerady — ustoupily, neboť o tom není

pochybností žádné, že bodoncí velkon Prahuu předu do budoucnosti povedou předměstí.
A to moc na staroměstské radnic! dnes držící

FEUILLETON
O ti kněžouřil!

Píše Fr. Klíma,

Byl kdysi veleučený p. profesor, který před
nášky přeučené obyčejné takto končil: »Kněží
nejsou k ničemu. A abyste mi lépe rozuměli,
pravím vám: Kněžouři nenáviděli ode dávna
umění, vědy a pokrok všeliký; oniť by rádi všecko
zahalili tmou a nevědomostí.«

Jednobo dne ohlásil se po přednášce u p.
profesora student, který navštěvoval jeho před
nášky. Bylť řádným mladíkem, který zachoval si
zdravý úsudek a nedal se bned někým navnaditi.
Také nebyl nikdy v nesnázi o nějaký veselý šprým.
Tento tedy vešel k p. profesorovi a rozpředl
s ním následující hovor: »Pane profesore, byl-li
byste tak laskav a popřál mi sluchu, abych mohl
vám předložiti některé námitky a pochybnosti,
které mnou zmítají, ba ani v noci spáti mi nedajíle

»[ s velikou radostí a ochotou vám, příteli
milý, posloužím. Jen s tím ven, co vás tak trópí,
Však si s tím poradíme.<

vJenom několik otázek, p. profesore: Kdo
pak nám dochoval spisovatele řecké a římské?
Jak se stalo, že spisy jejich se neztratily tou dobou,
kdy národové byli ještě polodivochy?a

»Mniši opisovali řecké a latinské spisy
v klášteřích, a tak nám ty drahocenné památky
písemné zacbovali,«

»Co, cože, mnišj?«
„Áno mniši, zvláště mniši z řádu benediktin

ského.«

»[ tito kněžouři! Tedy mniši opisovali staré,
nečitelné rukopisy, a tím nám je dochovali? To
byla asi krušná a perná práce, neníli pravda? A
zajisté také prachem a puchem těch starých spisů
nejeden onemocněl na souchotě. Tak to asi bylo.
Pravda p. profesore, to bylo tehdá, když ani krá
lové neuměli se řádně podepsati? Podivné to byly
doby a podivnější ještě mniši, že se jim nestýskalo

panstvo cítí, že připojením předměstí ku
Praze je e jeho slávou koueo. Proto zcela po
chopitelně z panujících tam stran žádná 80
křížkemna svůj vlastní funusnepospícháa na
rychlé skoncování připojení předměstí ku
Praze energicky nenalehá. Ovšem že se nikdo
hlemýždímu postupu otázky této v cestu ne
staví, avěak dalo by se v záležitosti té dělati
předce daleko „více,“ než-li se děje, kdyby to
»víca“ bylo v zájmu a nebylo proti zájmn
v Praze rozhodujících a i při tom pěkně po
hodlně se živících pánů.

Předměstí pak také se spojením nechvá
tají. Předatírání, jaká se zde uvádějí, že by
tím předměstí stihla, to jsou sofisticky sesta
vené kombinace, jež se dají ciframi ze skuteč
nosti vzatými rozprášiti jako chmejří odkvetlé
pampelišky. Celek, o který vlastně běží, může
Da spojení předměstí s Prahou poblížeti zcela
klidně. Tomu je osmnácte nebo bez dvou dva
cet docela jedno. Avšak popříti a přahlédnouti
se nedá, že ua pražských předměstích během
let odchovaly se celé koterie a i rodinné dy
nastie, které na jednotlivých předměstích ne
omezeně panují. A moc v jednotlivých obcích
jest tu a tam základem osobních prospěchů a
výhod jednotlivců, jež by připojením jejich
ku Praze naprosto zanikly. Takoví pánové
ovšem byli by eami proti sobě, kdyby zuby
nehty se nebránili, aby zaniknutí obcí, kde
nyDÍ neomezeně panují, alespoň po možnosti
oddálili. Aby z nich někdo při aynějším stavu
své jmění obětoval a ztratil, tobo příkladu ne
předměstích není, ale jsou příklady, že předměst
ští pohlavárovéz nepatrných počátků běhemne
mnoha let obrostli tisícovkami a že dnes jsou
zcela ctihodnými bastanty, což jim upřímně
přejeme. Nás to upřímně těší, že z chudých
českých chlapců, kteří do Prahy přišli jenom
s přičinlivýma rokama a chytrými hlavami,
stali 86 mužové zámožní.

Avšak každémo jenom chvíli hrají a
proto není pomoci, musí se to vyrovnati co
nejdříve, aby staré pražské čtvrti nehynuly a
nové zbytečně většinou na úvěr nerostly. To
předce nejde, aby déle ještě trvaly poměry,
při nichž jeden neví, zda-lí zrovna spolu jdoucích
pět přátel jest řiditelství místní záložny, nebo
městská rada, nebo správní rada místního pi
vovára nebo okresní výbor. Takové případy
se. na pražských předměstích vyskytují, že
veškerá moc v obci jest v rukou jedněch o80b
a poněvadž jsou to poměry nezdravé, tedy
důsledky z nich vzniklé musí samy další jejich
trvání otráviti. Ovšem že zúčastnění při nich
se tomu brání, stav ton všelijakými prostředky
a prostředečky prodlužují, ale to jest marnosti,
nebot nejbližší doba sama tíhou skutečných
potřeb je zavalí. Proto také předměstí již zá
sadně spojení 8 Prahou nezarítají, ale odda
lují je sepisováním všelijakých návrhů, jak by
se provésti dalu. To se musí rádo připustiti,
neboť při Juštění tóto důležité a velké otázky
jest nezbytno na všech stranách zaujatí sta
novisko nejkrajnější shovívavosti a jest natno

písmenku za písmenkou z Livia, Caesara, Virguu,
Plutarcha, Ovida atd. opisovati, A jak skvústné a
drahocenné jsou to spisy! Tak jsou svědomitě
opsány, jakoby je někdo namaloval — iniciálky
(začáteční písmena) jsou pravým uměleckým vý«
tvorem malířským! O ti knéžouřil Poshovte p.
profesore! Je to pravda, že kdyby nebylo kné
žourů, neměli bychom ani Krištofa Kolumba a
Vasko di Gama? Vždyť mnich Fra Mauro, jak se
praví, roku 1450 zhotovil onen proslulý zeměvid,
který v Kolumbovi probudil myšlénku, že se vy
dal na cestu, aby objevil nový díl světa Ja

"Je to pravda, ale ostatně takový zeměvid
mohl také někdo jiný zbotoviti, nemusil to býti
právě mnich.

»Inu tof se samo sebou rozumí! Což pak
jenom kněžouři mají takové rozumné nápady
v nájmu? Slyšte jen! Také o tom jsem Četl, že
místo nemotorných římských číslic zavedl papež
do početnic arabské číslice.«

»Papež Silvestr IL. číslice tyto zavedl, Ovšem,
to mobl také někdo jiný zavésti kdyby se tak
papežové nedrali v popředí«.

*Také prý dalekohled a drobnohled jakýs
kněžour vynalezl. Ale tomu bych skoro sám ne
věřil. Vždyť se zdá, jakoby kněžouři chtěli si
všecky vynálezy přivlastniti«,

"To jest, ono to je bohužel pravda. Franti
škán Roger Bakon byl první, ktěrý nástrojů těch
používal, ale to byl Františkán moderní, a nebyl
takový, jakými jsou ti nynější Aanďáci a kuťnáci.«

»[ ty zatrolený Roger Bakone! Kdy pak ten
Františkán žil ?«

»Zemřel roku 1292«,
»Nu tot byl už velmi záby moderním, není li

pravda? — Ještě něco! Nedávno teprve jsem četl,
kdo byl první, jenž tvrdil, že slunce stojí a země
se pohybuje. O tom asi nevíte ani vy, pane pro
fesore [«

»No to by bylo. Koperník to byll«
«Ne, pane profesore! © Nebyl | Koperník

prvním, Již asi sto let před Koperníkem dosvědčo
val pravdu tuto — co myslíte, psne profesore,

každému ní dotčenému spravovati ae spanilou
zásadou:- „mnědobréa nikomuglé!“ ,

Avšak aby se nechávala celá tato záleží
toat tak loudati, jako se děje nyní, nemáme za
zdravé, nebot mohlo by se státi, že by 8e do
jejíbo likoavého vyřizování vložil bezohledný
činitel třetí, který by potom spůsobil oběma
stranám překvapení uadělenimi, o nichž se jim
nyní ani nezdá. Podotýkáme,že na předměstích
zůstává ročně 25 procent daní nezaplaceno,
(v Praze jen 14 procent) a takové poměry
oprávňají, aby k vyléčení jejich přikročila
vláda, která případně Praze alíbenou státní
pomoc učiní závislou od jejího spojení 8 před
městími, neboť bez tobo v Pruze pro její bu
doucnost nedá se vlastně nic důležitého po
dnikati. A potom by třebas předměstí těžce
pykala a želela, pročcelon řadu let propásla
a dobrovolně se ka Praze nepřipojila, kdyby
byla k tomu krátce donucena. Proto přílišné
osobní zdráhání se na předměstích, připojiti
se ku Praze, máme za tanec mezi noži. Před
městí pražská vzrostla na výhodách, jež mají
kořeny své v Praze a proto nemají-li kořeny
ty zbynouti, musí jim nezbytně něco ztěch
výhod zpět poskytnonati na jejich posílení,
Není pochybnosti, že otázka ta při dobré vůli
dá se vyříditi tak, aby obě strany mohly býti
spokojené.

*
» *

Od několika let v posledním desttileti
ostavily se v českých zemích tisice rodin

Jak českých, tak německých na stanovisko
„Svůj k svému“. Beze všech hluků zcela legální
a příslušnou cestou hledaly při uhrazování
svých potřeb jenom závody a krámy svých
známých. Důsledky toho pakobjevily se při
posledním ačítání lidu, die učhož od r. 1890
do r. 1900 ubylo v Čechách 1673 a na Moravě
1098 židů.

Obrana.

Vychvalované zboží z říše německé.
Naše vzdělané kruhy projevují protestantským
intrikám v království českém zvláštní blaho
vůli. Professor Massaryk potřebnje říci je nom
že protestantismnos jest osvobozením ducha
a vědy od temnosti Říma, a celý nemyslící
dav „iotelligence“ české mu nadšeně tleská,
přikládaje ve svaté prostotě horlivě polínko
na hranici k upálení zpátečnického římského
klerikalismu.. Kdyby naše intelligence znala
tu úzkoprsvst a zpátečnického ducha pro
testantismu, jenž od dob Lutrových a Kalví
nových byl fanatickým odpůrcem vědy a
umění, nemohla by bezpáteřné výroky bez
myšlenkovitě přijímati.

Dějiny nezfalšované mlaví něco jiného
nežli čeští odpadlíci od víry katolické. Luther
vydal heslo ka „avobodě“ lidu pověstným———————Ú
kdo asi to bylť — biskup řezenský Regiomontán,
jenž zemřel roku 1476.«

»Možná, že mátefpravdu.«
»Odpusťte, pane profesore! Proč pak se na

zývá věk papeže Lva X. věkem zlatým, v němž
umění a vědy zvláště prospívaly? — Myslím, že
z té příčiny, protože Lev X. byl zvláštním pří
znivcem učenců, umělců a spisovatelů, kteří
v době té žili.«

»Cože, papež Lev spolu příznivcem kulturních
vymožeností? — Zdá se mi, že si zemne, kloučku,
chceš tropiti smích l« »[ Pán Bůh uchovej] Vždyť
jsou to jen pochybnosti, poubé pochybnosti Já
bych rád.těm kačžourům jednu pořádnou vlepil, že
jsou sami zpátečníky a tmáři, ale ty pochybnosti
nedají mi v noci spáti. — A je-li pravda, pane
profesore, že první bezplatné vyučování na školách
zaváděl la Salle 7«

»Áno, Francouz de la Salle.«
=Kněz de la Salle, pane profetore.«
»No tedy kněz, když tak naléháš.«
»A še hluchoněmých prvně se ujímal Španěl

Pedro de Ponce a po něm de | Epee?«
»Ano, Španěl Pedro de Ponce a pak de | Eppe.«
»Mnich de Ponce a kněz 1 Epeel — Ne

hněvejte se, prosím, pane profesorel My nejsme
tím vinni, že ti kněžouři v dějinách stále straší,
kam jen pohlédneme, Prosím, laké o tom jsem

již četl: Nedosti na tom, že mnich Berthold
varc vynalezlstřelný prach, mnich Guido de Arezzo

škálu a základy harmonie, mnich z Tegernsee
v Bavořích kol roku 1000 malbu na skle, jesuita
Kavalieri (1747) polychromii, a jesuita Sekchi
spektralní analysi.«

»Dostí o tom. Já již merčím, že si mne
dobíráš! Aby tě blesky Božíla

»Dobře, dobře! První hromosvodnevy nalezl
Franklín, nýbrž před ním roku 1754 mnich pre
monstratský a farář Prokop Diviš! Vždyť se o
tom i naučuý slovník zmiňuje,«

»I drž za zuby, štěbetníkule
sAch, právě mi napadá, že oejvětším linguistou

(jazykozpytcem) byl kněz kardidal Mezzofanti l«



svým výrokem: „Jako pohánáč oslů musí
osly mrskati, tak musí vrcbnost sprostý lid
pobáněti, bíti, rdousiti, věšeti, páliti, odpra
vovati, v kola lámuti jako divokou zvěř“
(Evers V. 100). Kalvín pak poučil n. př. lé
kaře Serveda r. 1531 upálením na hranici

ozvoluým ohněm o „svobodě svědomí."
University prohlásil Luther za „brlohy lu

ičů, chrámy Molochovy, synagogy zkázy.“
Všecky vysoké školy měly býti dle mínění
Lutherova „srovnány 6e zemí, neboť nic pe
kelnějšího neb dábelštějšího nepřišlo aniž

řijde na zemi“ Nezněl by tedy úsudek
Lutherův o činnosti prof. Massaryka příliš
lichotivě dle svrchu citovaných slov. Pochy
bajeme, če v nich páni naleznou povzbuzení
pro pokrok vědy. Vrstevníci „muže božího“
aspoň začali k radě svého apoštola opouštěti
„brloby lupičů a synagogy zkázy“ a propadali
raději sarovosti, N. př. v Erfurtě r. 1520
před činností velikého „reformatora“ bylo na
universitě zapsáno 311 studentů, za Štvanic
Latherových r. 1522 skles) počet na 72 a již
r. 1623 zbylo jich v „dábelské“ škole pouze
34. V Heidelberce r. 1525 měla universita
pouze 6 posluchačů a to byli ještě — kato
ličtí Francouzové. (Zahm „Věda“ str. III.) To
by byly malé taxy zkušební, pane professorel
Nepřejte si ani obnovy tohoto reformního
ducha, jenž spáchal na pokroku a na vědě
hrozných zločinů v době, kdy katolická cír
kev honosila se rozkvětem věd a umění.

Zfanatisovaní angličtí duchovní prohla
šovali ještě před I0U lety větrné mlýny za
dílo knížete mocnosti vzdušných a vylučovali
majitele větrníků z církve. Angličtí lékaři
Harvey, Jenner, Simpson a jiní zakusili v trp
ké míře „osvícenost“ helvetských klerikalů.
Znamenitý lékař Harvey, když uveřejnil svůj
objev o oběhu krve, byl luzon helvetskou
napaden tak, že mu dům rozbořen a všecky
zápisky, výsledek dlouholetého studia, mu
roztrhány. Trýzněný učenec našel přístřsší a
útulku — v „temném“ Vatikaně, kdež pod
ochranou papežů došel za své výzkumy uzná
ní. Pronásledovaní protestantští hvězdářiKepler
a Tycho Brahe našli porozumění a živobytí
poaze v zemích katolických, kdežto katolický
filosof René Descartes nušel málo vlídného
pohostinství v kalvínském Hollandska. Proti
hromosvodu hřímali kazatelé protestanští
ještě r. 1775, poněvač prý porošuje rovnováha
mezi živly, kdežto katoličtí kněží v Rakousku,
Francii, Španělsku a Italii znamenitý tento
vynález věřícím odporačovali.

Obširnější výčet katolické práce ve
prospěch pokroku a vědy přináší č. 8. „Ča
sových Uvah“ (1901) z péra Dra. Reyla pod
názvem „Církev pronásleduje vědu.“ Zo spisku
toho aveřejnil „Český Východ“ v předešlém
čísle obsáhlé úryvky bez ndání pramene ve
článku „Kde jest věda“. Úlánek tento ku čtení
odpornčujeme.

Můžeme zcela důvodně proti mělkému

»L dosti těch hlupot! Hleď, ať se vytratíš!«
»A kterým směrem mám se dáti? To by

mon] mi nejlépe udati jáhen Flavio Givia, který
roku 1300 střelku znamenitě zdokonalil.«

eNehoří-li ti v hlavě?«

»Nu což, hoří-li mi v hlavě, pak třeba stří
kačky, aby mi vlasy neshořely. Stříkačky zavedli
prvně mniši Cisterciáci a kapucíni nařížští byli
až do sedmnáctého století jedinými hasiči v Paříži 1+

„Budeó-li ještě déle bláboliti, vylítneš ven la
»Snad někam co vzduchu. Věru mi právě

napadá, že první balon již 60 let před Montgol
fierim sestrojil mnich Berthold Gusmak, který r.
1720 před celým portugalským dvorem královským
vznesl se do výšin. —- Proč si utíráte okuláry,
pane profesore? Vždyť i ty vynalezli knéžouři.
První okuláry sestrojil v třináctém století mnich
dominikán Alexander Spina! Máte tak nakvap, že
musíte na hodinky hleděti? Toho byste se, pane
profesore, měl chrániti ; vždyť i hodiny sestrojili
kněžouři. Prvními hodinami obmyslil nás církevní
spisovatel a kněz Kassiodor (+ 505); vynález
tento opravil a zdokonalil Gerbert, později papež
Silvestr II., o němž jsme již slyšeli, První hodiny
hvězdářské| sestrojil opat Richard Vallinfort
roku 1616,«

»Ale nyní mám čas, abych již šel! Vždyt
již lampy plynové jsou rozsvíceny. Ale ještě bych,
pane profesore, rád něco připomenul. Snad vám
není známo, že první světlo plynové vyráběli je
svité, ti zatemnělci. Jesuita Dunn roku 1794
v Stonyhorstu v Anglii zřídil první plynárnu.
— 58Bohem pane profesorel Ale ještě se musím
o něčem zmíniti. Máte-li také nějaký bicykl?
Také bicykl je vynálezem kněžourským, vymyslilt
jej kněz Piantru, který již roku 1845 na bicyklu
jezdil.«

*Dobrou noc, pane profesore! Prosím, ne
mějte mi za zlél Pravda zůstane pravdou, byť ji
někdo i pantokem ubíjel, Jen pravdu nechť mluví,
kdo v dějinách si libuje,

Ještě jednou dal student s Bohem, ale pan
profesor zlostí a vztekem ani nedutal.

papouškování lšivých frásí o „osvícenosti“
protestantismu problásiti: „Kdežto reformatoři
němečtí pod Lutherem, švýcarští pod Kalví
nem, skotští pod Knoxem, angličtí pod Jindři
chem VIII. starali se o svá díla zkázy ao
upalování na hranici všech, kteří se odvážili
lišiti se od nich, synové církve katolické pod
vedením papežů a učených mnichů pracovali
na díle vědeckého bádání a objevů v rozma
nitých oborech vědy po všech dílech starého
i nového světa“ (Prof. Zahm „Věda“ 124.)
Znamená tedy přijetí protestantismu, v ny
nější době tak horlivě nám nabízeného, ne
krok ku předa, nýbrž skok do tmy. Placené
pak reklamy tohoto podezřelého zboží ve
„vlasteneckých“ novinách tak často uveřejňo
vané, zasluhují opovržení, protožejsou zloči
nem na historické pravdě. Šiřitelétěchto slo
činů na pravdě jsou buď obmezeni aneb zlo
myslni.

Našel se doklad. MUDr.Lokla v před
nášce ve „Spolku Husova domu“ pravil: „Sou
sedé naši němečtí v Čechách za záchranu svou
vyhlašují teď beslo: Pryč od Říma!Souhla
sím s ním. Podněcovatelé hnutí toho ať
pracojíz jakýchkoliv pohnutek, vždy
cky však je úspěchem, odežene-li se od člo
věka úpír, který mu pije krev atd.“ (HI. ze
S. č. 10). Pane Massaryko, je MUDr. Lukla
českým evangelíkem? Není v jeho slovech
soahlas 3 hnutím „Pryč od Říma?“ Budete
ještě zapírat?

Politický přehled,
Jakým vlastně nespolehlivým činitelem jest

levice, ukázalo se přejasné minulý týden v posl.
sněmovně. Konference klub. předsedů něm, stran
usnesla se totiž navrhnouti resoluci, v níž se
žádá zřízení Čes. státní průmyslové školy v někte
rém Čes. městě v obvodu obchod. komorv bu
dějovické a něm. školy v obvodu obch. komory
chebské. Ale Všeněmci ohlásili, že podají vlastní
návrh na zřízení pouze něm. stát. průmysl, školy
v Č. Budějovicích. Ten návrh přijala za svůj i
celá levice a první opustila, kterého pak se ujal
posl. Ploj. Všeněmci a něm, lidovci dožadovali
se odděleného hlasování o obou částech resoluce,
a když ro zamítnuto, pískali, řvali, železnými
tyčemi tloukli a na předsedu snémovny hr. Wettera
útočili. A přece návrh posl. Ploje, vlastně tedy
návrh levice, i proti vůli mnohých Němců přijat
222 hlasy. Ústaváčtí velkostatkáři a kar. střed
něm. hlasovali pro návrh.

Dne 10. dubna poslanci čeští v interpelaci
žalovali Dr. Kórbrovi na germanisační činnost
ministra spravedlnosti bar. Spense, protestujíce
proti tajnému soustavnému zavádění němčiny
v zemích koruny České k soudům a úřadům,
které ministr sprav. tajnými rozkazy a výnosy
vybízí, aby všemi po rucz jim jsoucími prostřed
ky němčinu podporovaly, Interpelace ta učinila
v celé sněmovně nemalé vzrušení.

Slovinští | důvěrníci ze Štyrska v Celji
shromáždění prohlásili, že si nedají slovin. gymn,
paralelky z Celje odstraniti, naopak že má tam
býti zřízeno vyšší gymnasium. Všeliký kompromis
v té věci zamítají.

Něm. lidovci z Čech nejnověji požadují
odstranění čes. škol v krajích něm.; rozdělení
pražské diecese, něm. úřadování v něm, okresích,
nepřipouštění českého živlu k službé soudcovské
v něm. území aj. Za lidovci hlásí se i druhé strany.

Něm. lidová strana usnesla se vystoupiti
z něm. souručenství, aby měla volnější ruku; tím
se ono rozpadlo.

Dr. Kórber 12. t. m. radil se opětně v Pešti
s uher. předsedou Szellem o celním tarifua uher.
vyrovnání; ale zase prý se páni nedohodli.

Rozpočet ministerstva kultu a vyučování
schválením kapitoly »Obecné školství« vyřízen.
Čím blíží se den, kdy dojde k hlasovánío 16 mil.
subvenci pro Prahu, tím horlivěji vyjednávají
členové něm. lidové strany mezi sebou a ministr.
předsedou.

Císařským listem svolávají se delegace na
den 6. května do Pešti,

Něm. kancléř br. Bůlov na cestě z [lalie
stavil se ve Vídni, kde byl přijat císařem, a
navštívil mnohé velvyslance a ministry, Něm,
císař vyjádřil se těchto dnů, že jest nutno, aby
se vší rozhodností pokračováno bylo v dosavadní
rázné protipolské politice.

V Bruselu a jiných ještě městech belgic
kých rozvířila se minulý týden téměř revoluce,
Lid se bil s policií a s vojskem do krve. Přes
300.000 dělníků v různých dolech, sklárnách atd,
zastavilo práci, že hotovi jsou vymoci-si po
žadavky své. Vše děje se za tím účelem, aby so
cialisté a radikálové vynutili na králi, vládě a
konservativní většině všeob. rovné hlasovací právo
bez všelikých výbrad, Vláda a většina vzpírají se
tomuto požadevku, že by pak radikální živly
zmocnily se většiny ve sněmovně.

»Glas Crnogorca« s nadšením veicbí papeže
Lva XIII. pro jeho moudré chápání se otázky
slovanské.

Následkem množení násilností v Makedonii
prchají četní Makedoňané do Bulharska. Ohlašují
se krvavé boje na hranici macedonské mezi tu
reckým vojskem a bulbarskými tlupami. Vláda
bulharská shání peníze k mobilisaci armády
u k dobvtí Makedonie. Sama turecká vláda šíří
zprávy, kterými podněcuje mysle mohamedanského
lidu.

Na ministra vnitra Sipjegina vypálil jistý
student 15. t. m. v Petrohradě pět ran z revol
veru. Sipjsgin krátce na to skonal, Ministr byl
studenty nenáviděn.

Dne 8. dubna ruský vyslanec Lesar, princ
Čing a Vangvengčau podepsali smlouvu o Mand
žursku.

Dle telegramů zdá se, že tentokráte jedná
se již zcela vážné o mír v Africe, Veškeří burští
vůdcové nalézají se už v Pretorii, kde jim velis
tel vojsk angl, lord Kitchener vykázal k obývání
domy poblíž svého paláce. V Londyně panuje
důvěra, že mír bude brzo uzavřen.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce m. 0. Ve schůzi Jednoty kat.

přednáší 20. dubna vdp. Dr. Radolf Horský o před
mětu. „Vybrané kapitoly z dějin českých“. O zábavu
postaráno. Začátek přesněv 7 hod. več. —Přes eychravé a
drsné počasí v pondělí velikovoční již o 7. hod. na
plněn byl sál do posledního mfstečka ua Rabštejně.
Kde kdo byl dychtiv viděti a alyšeti tu naši bojov=
nici v katolickém táboře ze sesterské Moravy. Slečna
Hoffoanová ukázala, jak střízlivě a věcně nazírá va
život lidský, na bídy jeho a jejich odstranění, Chce,
by v odvětvích, ve kterých i žena může pracovati,
byla žena stejné vážena a placeno. A nastane-li toto,
potom bude žena nutně vrácena rodině, povolání,
které jí určil Bůh — býti totiž věrnou, pečlivou
a bospodárnou manželkou, matkou, královnou rodiny.
Satyricky tepala s jedné strany časté výroky mužů,
že práce manželky v domácnosti ničím není, « druhé
strany nedbalost, uepraktičnost žen ve vedení domác
nosti. Dokázala, že mnohdy kořenem různic domácích
bývá nedovednost manželky v pravé pokrmů, ve
správě Gatů, nedbalost paní v doblížení na osoby
podřízené. Jak srdečné byly díky za přednášku, bylo
znáti za obličeji všech. V neděli ua to dnu 6. dubna

sehrála táž Jednota divadelní kus „Sv, Alžbětu“
s nejlepším zdarem jak mravním, umělockým, tak
hmotným. Místa všechna byla až do posledního vy
prodána. — Zdař Bůhl

Zprávy místní a z kraje,
Osobní. J. V. císař jmenoval vsdp. dra.

Jana Soukupa, professora biblického studia
S. Z. a konsistorního radu, sídelním kanovní
kem kapituly u sv. Ducha v Hradci Králové.
Cirkevní tento hodnostář narodil se r. 1849 ve
Branné a od roka 1877 tedy po celých 25 let
působí zdárně v městě našem na bohosloveckém
semináři jako profesor a v chlapeckém semi
náři jako spiritnal. Po 10 let jest kanovník
dr. Soukup konsistorním radou, r. 1895 stal
se čestným kanovníkem. Ód vzniku politického
družstva tiskového stojí dr, Soukup v předních
řadách jeho pracovníků a příznivců, veda po
6 let předsednícký úřad. Vedle pedagogické,
úřední a sociální činnosti pěstoval dr. Soukup
též činnost literární, napsav celou řadu vě
deckých pojednání do „Časopisu katol. ducho
venstva.“ O charitativní činnosti nového pana
kanovníka pomlčíme, vědonce, že bychom mu
spůsobili rozpaky výčtem nemalých peněžitých
darů na různé dobročinné podniky. Přejeme
zasloužilému církevnímu hodnostáři v novém
úřadě „Mnohá letal“

Šlechetný podmik mdp. biskupa.
Kdo zná z vlastního názoru hospodářství na
panství ndp. biskupa Eduarda Brynycha, dobře
ví, že téměř všecek výtěžek z panství ukládá
se ne sice v bankách, ale v dobročinných po
dnicích. Širší veřejnosti to ovšem známo mnoho
není, protože s dobrými svými skutky nechlubí
se ndp. biskup před veřejností. K četným
podnikům lidumilným a kultorním přidružil
nejnověji ndp. biskup úmysl, zbudovati suna
torium v Janských Lázních pro choré kněze.
Základní fond hodlá položiti ndp. biskup sám,
ku zvelebení podniku vyzývá všecka šlechetná
srdce pastýřským listem. Není pochyby, že
myšlénka tato nalezne ohlasu nejenom u die
césního duchovenstva, ale i u Širší veřejností.
Materielní zaopatření kněží jest dnes mezi
všemi ivtellizentními stavy nejhorším. Svými
příjmy kryje kněr stěží běžné výlohy, takže
pro dobu nemoci nemůže nic ušetřiti a jest
odkázán na veřejnou dobročinnost. Káž najde
šlechetné srdce Vrchního Pastýře ohlasu u
dobrých lidí!

Zprávy dlecésní. Vyrnamjenání:p. Jan
Kaska, pěnád Kuklenách a p.Aloe Bronl, farář
v Heřmanově Městci, jmenování děkany. — Uutano



vení jsou: p. Joe. Kovář,administrator, za faráře
ve Vlšících, p. Jarosl. Šourek, administrator, za faráře
ve Rtyni, p. Václav Frinta, farář Kácovský, na faráře

do Hořiněvai,E Václ. Srám, farář Starobydšovaký, zafaráře do Smidar, p. Jos. Martínek, administrator, za
faráře ve Zbýšově, p. Frant. Janák, administrator, se
kaplana v Žišelicích, p.Otom. Bažant, kaplan ve Vápně,

za administr. do Mlíkosrb, p. Frant. Reiniš, 00. veVrbici, za kaplana do Vápna, p. Frant. Náblík, kapl
v Dašicích, za kaplana do Dolních Královic, p. Václav
Stýblo, kaplan, ze adminietratora v Dolních Králo
vicích, p. VáclavVačkář, kaplan, za sdministratora
v Ledči, p. Josef Kulda, administrator, za kaplana
+ Hořičkách, p. Ferd. Jeblička, koop., sa administr.
+ Kácově, p. Jos. Pfof, administr. ve Smidarech, sa
administr.do St. Bydžova.— Uprázdněná místa:
Kácov, fara, patron. Jeho Veličenství císaře Františka
Josefa I., od 4. dubna; Starý Bydžov, fara, patron.
Jana Čížka (právo praesent. přísluší faráři Smidar
skému), od 7. dubna; ČervenéJanovice, fara, patron.
města Kutné Hory, od 8. dubna b. r. — V Páaa
sesnul: p. Frant. Josl, děkan v Červ. Janovicích
+ 7. dubna (paroz. 1894, vysv. 1867).

Volební úvahy. Veřejnýživotnašehoměsta
po drahnou dobu Jet jest v nájmu jisté kliky, jejíš
viditelnou hlavou jest pan Dr. Ivan příjmím Hrozný.
Vše, co ae v Hradci koná, masí míti štempl od sa
mozvaných těchto činovníků, jinak to „věčný“ práv
ník seřežev „Osvětě“. Provozuje tedy několik lidí
hotovon tyranii v obci, ačkoliv by každý soudil, že
veřejné záležitosti spravuje volené obecní zastupitel
ství. Tyranii tuto dovedli chytří oligarchové masko
vati sdánlivým bojem proti klerikalní hydře a proto
ustrašení občané vítali v nich rytíťe blanické, pod
volojíce se dobrovolně jejich komandu. Boj však
roti klerikálům trvá již trochu dlouho a klerikálové

bee ohledu na pokrokářské útoky pracují klidně dále
za stále v obecenstva rostoncího poznání, že celý ten
manévr proti klerikalismu nemá nic jiného za účel,
nešli udršeti tyranii několika čiperných lidí. Naše
doba však na tyranii nedrší a proto nespokojenost
s pokrokářskou tyranil tu a tam propuká na veřej
nost. Učiněns zkušenost, že mnozí lidé z této kliky
přoto zvolili pohodlné místo oprávců a karatelů, aby
8e nemusili sami nápravovati. Nedávno v jisté vi
nárně napaden byl Drem. Ivanem jistý vážený občan,
jenž zrovna netouží dostati se do obecního zastupi
telstva a proto měl odvahu Dra. Ivana. poukásati
k opravě vlastních vad, Vyčetl mu mezi jiným, če
za obecní a okresní peníze měl by také pracorati a
nenechávati tyto zřejmé povinnosti nabodilému milo
srdenatví. Zjev tento jest ovšem jen proto možný,
protože Dr. Ivan svou vrchnost sám si volí, takže ma
tato ani úřední povinnosti připomenonti nesmí, Kdyby
takle některý klerikál bral plat z obecní kasay, práci
nechával kollegům a sám jezdil po světě, zdaš by
nebyl po zásluze na pranýři „Osvěty“ k veřejné
výstraze v kleci vystaven? Kdo si to ale umí ši
kovně seřídit, ten ovšem nejenom sám se vyhne disci
Plinárce, ale dovede „masreglovati“ i jiné, Blíží ae
obecní volby, proto jsme zdejšímu voličatva odporu
čili několik kortešů k osvícené podpoře.

Výstava výtvarných umělců spolku
„Mames“ v slavnostní síni vyšší obchodní školy
v Hradvi Králové zůstane již jen do pondělí dne 21.
dubna 1902 otevřena. Vetapné 40 hal., stadentstvo a
vojenské mučatro 20 hal.

Lázně v Hradel Králové. Co se již
popsalo pspíra o natné potřebě veřejných lásní pro
naše město, kde čije přes 4000 lidí, kteří lásní ipo
třebují jako soli. Vody máme zde hojnost, aspoň vo
sklepích a v základech nestačímo ji sni vyčerpávati,
ale na lázně se nemůžeme smoci. Loni ustavil ee ko
mitét ku přípravným pracím. V čele stáli řidé, o nichž
bylo lze očekávati, že dovedou též dle slov svých
jednati. Zahájila se subekripce, která dostoupila výše
50.000 K, takže acháselo ještě 80.000 K ku nutnéma
kapitálu, ale dnes není o komitétu ani slechu a
o lázních taky ne. Daleko potřebnějšími nežli tělo
cvična a park jsou nám lázně. proto by akce pro
postavení lázní neměla tak chabě usfnati.

. Nešverův večer pořádá zpěvácký spolek
Slavjan v městském divadle v neděli 20. t. m. o 1,8.
bodině večerní. Hudební skladatel Jos. Nešvera znám
jest obecenstvu bradockému ze evého působení při
zdejším biskupském chrámu, nežli se stal ředitelem
kůra na dómě v Olomouci. Jeho činnost skladatelská
je tak všestranná a vyspěle umělecká, že koncert,
jenž přináší ukázky ze všech drubů jeho tvorby, vo
kální světské i církevní a iastramentální, poskytne
požitku a seznání s profilem umělcovým, nemálo itím,
že sám přibude a bude dirigovat i brát na pianě ze
svých skladeb. Předprodej Jístk .
Tolmana. prodej lístků má knihkupectví p.

Vyhnaamel z Prmska. Dne 13. t. m. ubí
relo se Hradcem Králové 8 Chorvatů, kteří byli
2 Pruska vypověděni, ač tam již delší dobu pracovali.
Chorvatétito byli se Záhřebuv Chorvataku,—Vláda
italská nedávno ve Vídni zakročila na ochranu svých
příslošníků v Rakousku pracujících, ale Slované ra
konsko-oherští v Německu zdají se býti bozochrany,
ač tisíce praských příslušníků se v říši naší drze
roztahuje.

, . Mrtvola pekařského učně Fr.Doležala,
jenž se byl 1. dabnat, r.s „hučavého mostu“ u Hradce
Kr. vrhl do Labe, vytužens byla 10. t. m. u Střebše
a na hřbitově na Zámečku pohřbena.

Leh! si de hašeného vápna. V noci
£e 14. na 15. t. m. konpil ai jeden zdejší občan po
řádnou opička. Když se nbírsl k domovu, spletl si
cestu a místo v peřinách ocítil se v jámě naplněné
hašeným vápnem. Po dlouhém namáhání vylesl z jámy,
rosloučiv se dříve a opičkon a jako duch atanal na

praba příbytku svého. Jaké bylo přivítání od jehomanželky, může si každý pomyslit.

Z Mikulovie. Dne 6. t. m. měl podpůrný
a vzdělavací spolek „Dobročin“ spolkovou chůzí, při
níž přednášel p. redaktor V, Myslivec s Prahy: „0

jící přednášku odměněn byl bouřitvým potleskem.
yš pak vo své odpovědi dotkl se p, redaktor1

AOkolského Obzora“ a podel ukásku, jak tem so píle
o náboženství s obřadech katolických a tak kalí ce
mír mezi duchovenstrem a ačiteletrem i náslodkem
toho mír v obcích, tu mladý p. učitel též re schůzi
přítomný, který snad i sám = tohoto čistého pramene
čerpá, několika nejasnými a v rosčilení pronesenými
slovy chtěl asi vysvětliti, že učitelé čtou sice. list
ten, ale vyberou si a něho jen to, co jest dobré!
Druhý a mladých pp. učitelů způsobem neparlamen
tárním olovil svému sbytečnému roačílení zvoláním,
že prý duchovenstvo tiskem ubliduje učitelstva, a na
důkaz toho méval v ruce nějakým výstříškem snovin,
který však ne radu jiných opět schoval. Místol knéze
touto poznámkou p. učitel snai nemínil? Působí sice
p. učitel jinde, avšak jest místním rodákem a snad
také dobře ví, — co I my jsme so v místě samém
od přítomných občanů dověděli — še právě místní
duchovní json osvědčenými příznivci školy a vády
borlivými sastanci pp. něltelů, A i to enad bade p.
učíteli známo, kdyš některý s pp. učitelů školy zdejší,
neb místní školní rada a snad i koóx byl v některých
novinách tupen — a tím zároveň podrýrána vážnost
celého stavu neb korporace — že zpráva podobná
novyšla nikdy s péra kněze, ale — učitele. A kdyby
p. učitel byl četl onen výstřižek z novin, v němž
dle doslechu obsažena byla zpráva týkající se zná
mých smutných událostí ždánických, Jistě by byl
nikomu tak venškodil, jako svému stava. Tolik do
stačí prozatím.

Stydí se za jméno řídicí učitel.
V časopise „Svět Zvířat“ čteme a vidíme vyobrazeny
koně, které pocházejí ae vzácných plemen statkáře
Fr. Dolenského s Nepolis u Chlamce n. 0. Že však
týž „statkář“ jo řídícím očitelem, toho neuvedl —
anf dle všeho ee za povolání své — stydí. Lépe snad
by bylo, kdyby věnoval se tomu, k čemu se přiznává
a zač se stydí, kdyby — nechal. :

Dar. Slečna Anoa Fetterová z Police nad
Metují věnovala tamější katolické vzdělavací jednotě
Jinochů a mužů „Vlastiail“ 100 K. Výbar jednoty

hn šlechetné dárkyni srdečný dík a vřelé „Zaplať

Ze Staré Paky. Den 6. dabnst. r. zůstano
na dlouhou dobu v paměti naší osady. Vítali jamo
toho dne svého prvého dnchovního správce, kterýž
1as0 po 400letá oaiřelosti nám jmenován byl v osobě
dp. Jaroslava Malého, kaplana v Nové Pace, Po 9.
hod. zavítal k nám provázen dp. Jos. Vomočilem,
farářem, vp. Frant. Burghardtem a mnohými jinými.
Na branicích obve naší představil dp. farář Vomočil
nového „xpositu, jehož pan starosta Soukup v čele
obecního sastupitelstva srdečně přivítal a po poděko
vání p. exposity hnul se průvod školní mládeže, ba
ničských sborů ze Staré Paky, Roškopova a Onstí,
katol. Jednoty a ohromného množství osadníků do
cbrámu Páně av. Vavřince, kde nový duchovní správce
celebroval slavnou mši sv, Po mši av. celý průvod
ubíral se k prozatímní faře, Krásná pohoda zvýšovala
slavnostní náladu. Všem, kdo so přičinili o novou
duchovní správa, zejména Jeho Bisk. Milosti a vdp.
konsistornímu radovi Dra. Šalcovi, jakož 1 sasloužilému
starostovi p. J. Soukupovi a el. zastupitelstva i ata
rostům essd přifařených budiž vzdán ordečný dík!

Z Kyšperka. Dne 1. dubna t. r. konala
se zde volná konference vikariátů: kosteleckého, krá
Hckého, lanškrounského a rychnovského, řízená vidp.
vikářem kosteleckým Jos. Kaplanem. Počátek učiněn
byl úvahou ascetickou, kterou tentokráte pěkně zpra
coval a přednesl vlp. častolovický Josef Bedrna, Dp,
katecheta kostelecký Alois Dvořák důkiudně probral
thoma:„0 naší citnaci a organissci“ Aby
z píle a rkošeností dp, katechety i jiní těžiti mohli,
uveřejněn bude referát jeho ve „Věstníko katol. du
choveustva.“ — Ka konci rozhovora příjaty byly
uásledající dvě resoluce: I. „Dachovenatvo, shromáž
děné při volné konferenci, usnáší ae, aby všichni
kněží vikariátů kosteleckého, králického, lanškroua
ského a rychnovského přistoupili k důležité „Ústřední
Jednotě katol. duchovenstva pro království České“ a
vybízí i ostatní vikariáty k podobnému usnesení, aby
Zádný kačz v Čechách nezůstal mimo Jednota, nebot
v jednotě je síla“ II, Sbromášděné duchovenstvo
s politováním béře na vědomí již od let trynjící ros
kol v naší straně a usnáší se jednomyslně, aby ve
smyslu článko: „Buď a nebo“ ve „Věstníka“ čís. 7.
uveřejněného, svolána byla co nejdříve společná pří
pravná konference, již by delegáty svými obeslala:
Ústřední sdružení katol. spolků v Praze, v Hradci
Králové, v Budějovicích a Litoměřicich a vedení

kratické, na níž by o možnosti a zásadách svorného
postupu pojednáno bylo, a co uejdřívo ku svolání
všeobecného ajezdu k definitivnímu odatranění rostržky
došlo, Žádáme uctivě, aby sonhlas s resolncí touto
od jednotlivců, celých vlkariátůa epolků ve veřejných
listech projeven byl.“ — Mezi volnými návrhy přijato
bylo, aby letošní jabileum sv. Otce oslsveno bylo nu
svátek Navštívení Panny Marie manifestační poutí do
poatního chrámu Páně „na Homol“ ve farností cu
clevské. — Přiltí schůze bude saso v Eyšperko a
sice 4. srpna, Zdař Bůh!

Sv. mlesie. V Dašicích není pamětofka sv,
misaje, jež konala se tu od 31. břesna do 8. dubna
dpp. O0. P. Rejskem a P. Aloisem Jemelkou. Far
nost dašická čítá 4,751 katolíků, = nichž během av.
missie 2,654 přijalo sv. ovátosti. Účastenství při av.
mlesli. bylo všeobecné. Zvláště atkvělý byl v neděli

6. t a. odpol. průvod s ověnčeným sv. křížem mis
slonářským, Vůdčí „taky katolíci“ byli baď dome
schováni, aneb v hospodě a mrašill te prý sle na
postup klerikalisma v Dašicích. Taktéž dlužno kon
statovati, že aol jodiný basičský sbor s celé farnosti
se neúčastnil slavnosti svěcení av. kříle; řemesiničtí
cechové však súčastnili se se svými korouhremi věje
chni, se to budlá jim všechna čest] ©Za duchovní
hody tyto srdečné „Zaplat Bůh“ dpp. O0. mlssioná
řám! — Od 2. do 8. dubna konána ve Vel. Ořímě
od důst. pp. Rodemptoristů P. Kandy 1 Králík a P.
Willi se Švýcar obnova sv. mlenie, jež byla koruno
vána požebnaným výsledkem. Přes 1150 osadníků
přijalo av, svátosti, Dojemným byl okamlik, kdy loučil
se dp. P, Kanda ne zdejší osadou. Nadšeným oznům
sv. Alfonse apřímné „Zaplat Bůb.“ == Ve Slatinách
u Jičína. konali od Ď. do 9. dubna dd, 00. t řádu
ov. Františka P, Leopold Janocb s Plzně a P. Ak
korsius Košťál, kvardiau ze Zásmuk, obnova ar,
misaje 3 výsledkem netošeným. Z 1220) farních obyv.
přistoupilo ku stola Páně 883 osob, což svědělo tom,
že i okolí účastnilo se valným počtem této alavnosti,
jež sakončena ve středu večer opravdu velkolepým
průvodem k oově pozlacené soše Blab. Panny Marie.
Slavnost tato zůstane dlouho v myslích věřícího lida
domácího 1 cízíbo jakožto všeobecný projev víry a
triumf pravdy katolické,

Ze Skutče. Tomu známému p. občanovi,

který psal v „Lid. Pr.“ Báčíte mí dávatí jemnýpokraa ukasujete při tom na ten jistý obraz, abych ohodil
pilně a pravidelně do hospod na víno a na pivo a
abych v kostele nekázal, Nač a k čemu kázati, v jed
notě mluviti, písně kostelní cvičiti, do školy ohoditi,
kdy s toho nic nekouká a může se toho člověk spro
stiti, ráčíte asi mysliti. Pravda, kdybych toho všeho
nechal, jak příjemně bych mohl býti živ a všelijaké
výlety do světa bych mohl podnikati a mimo to lidé,
kteří so od náboženství osvobodili, měli by mne v lásce,
Jednám tedy proti svému prospěchu apobodlí. Aproč
tak činím? Poslyšte! Přijde brzo das a povolán budu
před soud Boží a tam bada souzen podle tobo, jak
jsem s Časem sobě avěřeným hospodařil, co jsem Čínil

ko cti a chvále Boží a ku prospěchu nesmrtelných
duší. Dále: Kněz, budící duše pohříšené ve spánek
věčné smrti nedojde od nich pochrály, ale ony pro
jeví mu svoji nelibost. Jeat-li je nechá apáti spánek
smrti, budou naň svolávati klotbu ne věčnoatí,konce:
Kdybys ty byl povinnost svoji konal a nás k šivota
budil, nebyly bychom přišly do místa neštěstí, Kněz
tedy neujde nemilosti od daší protinábožensky smý
šlejících, Domníváte se, že práce moje jest marná a
zbytečná. Račte vsíti k vědomosti, že mojí povinností
jest rozsívati. Zasetému slova dáti vznika nemám
moci, to jest věcí Toho, jenž řekl: „Já jsem cesta,
pravda a život. Pak i to v úvabu vzíti dlužno: Když
due po delší řada let jest od náboženstvíodvrácena,
zatvrdí ae proti pravdě křesťanské, oslepne; takovou
duši ku konání náboženských povinností nikdo no
pohne, takový člověk i nerud slyší o tom, še při oběti
mše av. nacvičený abor pěkně zpívá; milejší by ma
bylo, kdyby zpívali lidé necvičení, neuchopaí, při
hluchlí. Vaše časopisy a vaši řečníci banobí nábožen
ství katolické, pracují k tomu, aby bylo vyvrženo
z duší lidských, ze škol, ze společnosti občanské; to
je politika vašich stran a když na to kněz uposorní
svůj lid, křičíte, še so vám míchá do politiky. Nechte
náboženství na pokoji a kněg se vám do vaší politiky
plésti nebude. Že bych od oltáře na lidi pokřikoval a
je z kostela vyháněl, pravda ovšem není, ale napsal
jste to, aby měl článek silnější dojem podle zásady,
dyž se nedostává pravdy, postaví se lež. Tak myslím,

žo lidé, kteří chtějí Boha aloašiti a jednou šťastného
z mrtvých vstání dosáhnouti, půjdou sa mnoua ti,
jimá na takových maličkostech nezáleží, bydou se
držeti prapora strany vaší. t. D.

Splritismane v Krkomeších. Knařízení
u. k. okr. hejtmanství v Jilemnicí, ješ jeme nedávno
© spiritiemu v Krkonoších uveřejnili, píše nám dp.
farář Josef Konesl s Měíčné: Čímvíce půdy strácí
v lidu pravá víra, tím více ujímá se pověra. Takbylo
vědy, je a bezpochyby bude. K jakémusi mysticismu
nakloačný horský líd věnoval spiritismu, či jak ge zde
říká duchaření, když se tento ujímal, pozornost větší,
než by se mu bylo dostalo jinde, avšak brsy vycítil
přirozeným svým ostrovtipem bohoprázdný Bvindl,
jaký se tu na účet zdravého lidského rozumu děje
a odvrátil se od něho espoň v lepších, t. j. uvědo
mělejších svých vrstvách. Přes to dachařství udrželo
60 v některých rodinách a jsou to ponejvíce starší
denské, jež ve epiritisma vidí nábošenství a nikoli
pouhý pokusrozluštění psychopatických zjevů. Zvlášť
v poslednídobě zdálo se, že duchařství umirá a teprv
když přes zákaz schůze počaly se znova a to bez obalu
odbývati, obnovilo c. k. okr. hejtmanství v Jilemnici
staré nařízoní proti apiritistům, coš způsobilo mesi
nimi, kteří na okrese mají již avůj list, pohnutí a jich
bněr obrátil se proti mně, jenž jsem tou dobou dlel
v Jerasalemě. Dostal jsem dva výhražné listy, ješ
jsem ovšem odevzdal tam, kam patří, totiž četnictvu,
v nichž se mi hrozí nepřirozenou emrtí, jako původci
prý tohoto úředního opatření. Byli jste v Jorasslemě,
abyste as spikli proti nové víře a ji zničili, jel jsem
8 vámi s Neapole (bezpochyby ten duch) a všecky
vaše intriky pronikl“ atd., tak sačínal jeden a v druhém:
„Přinesli jste s sobou zázračné květinky, abyste jimi
pomáhali lidem na věčnost“ a p. Mám svyk ctíti
úsudek zdravého lidakého rozumu, třeba prostého,
dokud nedokáše člověk svým jednáním, že honepo
zbyl, v jském stavu jsou asi dnez pisatelé obou do
pisů a ducbaří. Moje sebevědomí byo mnoho stoaplo,
kdybych měl vliv na jednání politických úřadů, mnsím
však se bohužel přiznati, že jsem to tak daleko no
přivedl, jakož i še mi ani ve snách nenapadlo, strp
čovati svou, bestoho obtížnou cesta do Orientu ne
chntnými vzpomínkami na duchaře, a nimič se i doma
nerad obírám. V případu však, že bych toho vlivu
někdy nabyl, bude mým prvním skatkem, přispěti
k osvobození křesťanského lidu od evidentní biboviny
a bohaprázdného švindlu, jakým je t. sv. duchařatví.



Nyní tské pochopí p. plsatel lokálky v Katolických
Listech slova přívršenos spiritiema na jeho osadě,
„vítr o fouká s Jerosálema“. Vóra škoda té poslední
špetky sdravého rosamu, o kterou se ducbařští pivatelé
eměšných listů připravili,

Ze Zbýševa. (Uvítání novéhodp. faráře),
Dne 17. t. m. večer konára byla v útalbé vísce naší
dojemná slavnost. Vračelí se toho dne z Hradce Krá
lové od investitary dp. P. Josef Martinek, dossvadní
administrator zdejší, jako skutečný farář a dachovní
otec náš. Celé slavnost podává důkaz otom, že důst.
p. larář sa to krátkou doba, co zde byl admipistra
toree, získal si úploč lásky a vážnosti veškerých
farníků. Ačkoliv bylo pravé aprilové nočasí a vál
studený vítr, sešli se v hojném počtu jak osadníci
dospělí, tak i školní děti. Táž členové sbora hasič
ského zo Šebestonic aúšestnili se slavnosti. As o '/
6. hod. dáno znamení, že kočár s p. farářem se blíží
od nedalekých Šebesteníc. Průvod bnul se ku předu.
U blízkého kříže byl dp. farář srdečné ovítán pp.
etarosty přifařených obci so Zbýšovským | atarostou
a předsedou místní školní rady p. V. Vicberoa v čele,
učiteletvem školními dětmi. Zvláště dojímavým bylo,
když stařičký vdp. děkeu ve výslažbě P. M. Mára
avého nástupce v úřadě srdečně vítal. Působilť sám
blahodárně přes 40 let ve farní osadě zdejší a též
klidná léta svého odpočinku tráví mezi námi. Za
blahola zvonů s svoků budby zbýšovské brali se
všichni do chrámu Páné, kde dp. farář udělil lida
pošebnání. Doprovodivše všichni dp. k faře, po bla
bopřáních se všech stran projevených za volání slávy
ae rozešli, Kéž popřeje Bůb novéma našemu dp. fa
ráři, by machá léta v naší farní usadě šťastněs spo
kojeně ee zdarem působil.

Jak veul strejček nemocného. (ZRo
nova nad Doabravkou.) Co se stalo onehdy strýčkovi
se... ., to myslím nestalo se ještě nikomu. Jeden
bratr z mokré čtvrtě se vážně roznemobl a ta, aby
s tím nebylo mnoho tahaček, usneseno dovézti ho do
okresní nemocnice v Čáslavi. Zjednaný strýc zapřáhl
valacha, naložil milého nemocného do fasuňku, zabalil
ho do šatů a peřinahajdy poskokem k Čáslavi. Costa
ubihala strejčkovi na „šejetroku“ jako voda a bnedle
byl u nemocnice. Ale jaké zděšení, kdyš chtěl barco
vati nemocného a ve voze ho nenalezl. První myólenka
byla, že ho snad ztratil, ale když prohlédí vůz apře
avědčil se, Ze je v pořádku, napudlo ho, de mu ho
snad někdo ukradl. Byla to zlá chvíle pro strýce.
Smaten vydal se nazpět. Ani kouřit mu nechatnalo a
jenom mrgutě dvíhal valacha, který divil se asi, proč je
psntáta tak najednou zlý. Jaké ale překvapení, když
na půl cestě vidí belbatí se nemocného proti sobě.
„Jařka, cukulonteká duše, kde jate byi?“ „Iou ne
zlobějí se pantáto, když jeme jeli tak pomaloučku do
vrška skrze Ž. a já tam viděl na dveřích namalovanou
flsšku, tak mě cbytla takorá chuť na štamprle, še
Jsem se nemohl zdržeti, abych ai jednu nevypil. Věsk
to bestoho bude má poslední, v nemocnici k ní nedají
aní čichnout a kdo ví, jest-li ae odtamtud vrátím“.
Strýci nezbylo než si odplivnout, ač prý ho tuze dlaň
avrběla a naložit milého pacienta snovs. Podruhé ale
ať prý ma někdo zas přijde, aby někoho vezl do ne
mocuice.

Z Úachotíme. O klidné dědině naší širší
veřejnost téměř ničeho neslyší, Nic zvláštního pu
dloubý čas pravidelný Lěbživota zdejšího nerozčeřilo.
Avánk ve čtvrtek dno 10, dubna oděla se farní obec
ve slavnostní hár. Vádyť toho dne poprvé za 100le
tého trvání svého přivítati mohla svého vrchního
pastýře dachorulho ndp. biskupa ve utředu uvém a

rojeviti Jemu ve vlastním domově svou lásku a
dětinnou důvěru. Přečetní účastníci slavnostní vivitace
a udíiení av. biřmování po celé trvání její oplývali
nadšením a chválou na J. B. M. Mila slora J. B. M.
ji promlavě ve chrámu Páně všíckní přítomní téměř
Itali. Slavnoati účastnilo se mimo průvod J. B. M. též

Best sousedních duchovních, Bůh račíš popřáti J, B. M.
síly a ochrany k další apoštolské činnosti.

Z Něm. Bredu. Porznesenánálada a slav
nosatní vzrašení, ješ delší již dobu zachvívalo myslí
veškerého obyvatelstvu zdejšího, dustoupily svého
vrcholu. Dne 13. t. m. odpůldne za krásného počasí
gavítal do našeho utaroslavného města J, B. Milost,
náš pejdůstojnější arcipastýř Eduard Jan provázen jsa
vedp. kanorníkem Tb. Drem J, Soukupem a dp. cerem,
B. Doskočilem. Od horního předměstí středem nepře
hledných zástapů věřícího lidu přijel J. B. Milost na
náměstí, kde nejprve vřele Jej uvítal starosta města
pan Václav Kabeláč v čele slavné městské rady,
u děkanství pak, kdež shromáždilo se veškeré c. k,
úřednictvo, úředy samosprávné s duchovematvo, uvítal
srdečně ndp. biskupa místní vsdp. děkan. J. B. Milost
vstoupil po té ve slavném průvodu do chrámu Páně,
jehož proatory do posledního místečka b;ly uš napl
pěny zbošnými věřícími. Ndp. biskop vystoupiv na
kazatelnu promluvil k tomu svému lidu, za jehož po
svátná práva tak neohroženě dovede bojovati, řeč od
srdce k erdci jdoucí, svou vřelostí a upůsobem jen
J. B. Milosti vlsetním tak hluboce duši jímající. Potom
následovalo slavnostní evěcení nově postavené budovy
hospodyňské školy, kde J. B. Milost byl uvítán jednou
£ chovanek a feditelkou ústavu. Jednotlivé oddíly
celého posvátného úkonu doprovázely preciuněpřed
nesené sbory al. cyrillskon jednotou. Ponávratu na
děkanetví skládaly avůj hold vznešenému hosti růsné
deputace, a nichš některéi skvostné dary v upomínka
věnovaly. Večer pak uspořádaly místní spolky za
obromné účasti obecenstva před děkanstvím dostave
níčko s lampionový průvod, při čemž zapěl zpěvácký
spolek „Jasoň“ a stodující gymnasia znamenité dva
sbory, a nadšená ovace se stupňovala, když ndp. bískap
sešel mozi zpěváky a hudebníky i spolky sám podě
kovat. Drahého dne udělováno av. biřmování dospělým,
a den na to školní mládeži a studajícím, jímá vylíčil
v duchaplné nezapomenatelné promlavé vzor Sv. Vác.
lava jako pravéhocharakteru, vlastence, humanisty a
křesťana. Biřmovanců bylo na 3000.

Kam až sahá vemoc zemské
ústřední jednoty hasičské? Prárěpředza
početí.. génerálol visitace v dlecési královéhradecké
obdrželi vdickoi aborové dobrovolných hasičů v hejt
manství Chotébořském a Německo-Brodském od Ú
střední jednoty basičské z Prahy přísný rozkas, aby
se ulkde neúčastoili alavností vítání udp, bískupa.
Kdyby tak přece učinili, pohbrozeno jim, že budou
k sodpovědnosti pohnání. Uvítání biskupa není prý
olavností ani spolkovoo ani národní, Nu tak! Uvítat
blskapa ne, ale ovangolíka, žida aneb nevěrce ano.
Sburové dobrov. basičů ovšem komanda několika ne
přáte) katolických projevů neaposlechli. Co ai již
dovolají pseudoliberálové?

Zase Hilemer. Dne 11. dubna byl volándo
Písku panskýhajný Mišingrz Melé Věšnicea obuvník
Vewelý, soudruh Hilenerův, nyní ve Veselí u N. Byd
fova. Hilener učinil doznání, že prý vraždu spáchali
jeho soudruzi: Laixner, Zelingr a Pokorný. Tak vrahů
Anežčiných je již celá řada: Janda, bratr Jen, dp.
farář Viček, židé Erbmann a Wassormann a nyní tři
noví. Hilener si takto krátí nudy žaláře. Volaní svěd
kové najeho doznání ovšem ničeho dosvědčiti nemobli.
Kdy ačiní Hilener doznání to pravé? — Katolická
jednota v Polné podala k c. k. hejtmanství v Něm.
Brodě žádost, aby směla vykonati v Polné a okolí
sbírku za účelem postavení pomníka na hrobě Anešky
Hrůzvé v Polné. Hejtmanetví ve srosumění a c. k.
místodršitelstvím sbírku nedovolilo zákazem ze dne
10. dubna t. r.

. Z Pokřikova. V minulých dnech byla
u nás volba obecního starosty, jímě zvolen mn —
katolík, v každém ohledu pro postavení to apůsobilý.
Ale kdo proti tomu protestoval, byli naši nevlastní
bratří evungelíci. A jak by ne, když přes čtvrtutoletí
měli vláda v obci a diktovali katolíkům, jichž jsou
skoro dvě třetiny. Dle jejich přání má býti katolík
jako tvaroh, by se s ním dalo dělat, co oni chtějí.
Běda ale katolíku, který se hlásí ko svému právu.
Ba nesmí ani své náboženské povinnosti konat, by
jich neurazil. Hle, tak vypadá ta jejich anášelivostI
Nechci ae mnobo dotýkat té nešťastné dřívější vlády
v obci, mošná že i bez mého přičinění se veřejnost
doví věci až k neuvěření; jen tolik podotýkám, že
býval koždý prostředek dobrý, jen aby zvolen byl
ovanpelík. Tak se na příklad ukázalo, ža si evange
líci přinesli k volbě od jisté osoby plnomocenetví,
a zatím ona o ničem nevěděla. Jinému se zaplatilo
50 kr. Opět jiný elibuje katolíkům, že půjde s nimi,
aby pro něj hlusovali, a když ma tito „tvarohoví“
pomobli do výboru, ukázalo se, že je — obelstili To
je faktam! Nože, kdo so řídí zásadou: „Účel poavé
cuje prostředky“? Jen pryč s ton nepravon tolerancíl

Čtěte a rozšiřujte pozoruhodnou norinku!

Miatr Jan Hus nebo sw. Cyrili a Mo
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tadíř,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h.
Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě,

(Morava).

Různé zprávy.
Fotografie zemřelého poslance Ig. Hořicy

zdařile provedena a vystavena jest ve výkladní skříni
©. k. dvor. fotografa J. F. Langhanss, který sa 14dní
otevře v Hradci Králové fotografický závod,

Zajati Boerové ma Cejloně. Počínajíc
8. říjnem 1900 byli zajatí Boerové dovážení na ostrov
Cejlon u Východní Indie a dovezono jich tam celkem
5125. Z těchto zemřelo jich 107, 69 bylo pro nemoc
nebo z jiných příčin dovezeno zpět do jižní Afriky.
Ze zbylých 4950 je jick: 4451 v táboru u Diyatalavy,
316 v Ragamě, 160 v domě rekunvalescentů v Mount
Lavinii a 42 důstojníků, kterým na dané čestné slovo
dovoleno volně se pobybovati, přebýváv Hambantotě
ve zvláštním domě, který jim dala vláda, Mezi cizo
zemci je 25 z Rakousko Uherské říše. Tábory jsou
obklopsny dvojím devět stop vysokým plotem, v nějž
je elektrický proad veden, coš útěk skoro nemožným
činí. Doposud pokusilo se 28 lidí uprcbnonti, alo
dvacet jich bylo zadrženo, pět jich dostalo se na
ruskon loď, která je zavezla do Evropy. V táborech
jsou zavedeny zvláštní mince, neboť kdyby se dávaly
zajatcům hotové peníze, pokusili by se spíše o útěk.
Pro zajatce zřízeny jsou v táborech školy, kde ss
učí čísti, peáti, počítati, anglicky, holandsky, fran
couzeky a j. Ač nikdo se nenutí do nich choditi, je
návštěva četná. O pomůcky a učitele stará se vláda,
Také jsou v táborech řemeslnické dílny, výrobky pro
dávají ss v Colombě, výtěžek dostane se zajatcům.
Také je tam několik fotografických atelierů, ba krátký
Čas vydávaly se tam i noviny. Kromě tobo jsou tam
tělocvičny, místa pro lawa-tennie, cricket, footbal
a j., lázně a knihovna.

Žid Slager, | šéfredaktor| „Nener Wiener
Tagblatta“, byl vyznamenán francouzským ministrem
zahraničních záležitostí, panem Delcaesém, řádem
čestné legie. Vymobl ma to rakousko-uherský vysla
nec hrabě Wolkenstein. Za to Českou depataci při
slavnostech Hagových nechtěl dovésti k presidenta
repabliky. Udělalo prý by to špatný dojem ve Vídni.
Vyznamenání Žida Singra udělalo podle toho ve
Vídni dobrý dojem.

Ze socialistického eldoráda. Maresille
jest francousaké město, které potkalo s jinými městy
francouzskými ten osud, že ae dostalo pod soci

alistickou správu. Výsledek této správy jest obžaloba

po úplatnost, vnesená ma. sociálně-demokratickéleny obecního zastupitelstva: Bogero, Bertranda,
Ferarl, Alberta a Lasss. Tak daleko dopracovali to
socialisté tam, kde mají správa v rukou. Na dnešní
společnosti nenalézají vlásku poctivého, ale když «o
samí dostanou ku vládě, kradou jako straky. Ó bla
žená ty společnosti, jíž budou jednou vládnouti 80
cialní demokraté!

Podemní obchod. Dienovinářskýchzpráv
hrosí protestantskému Berlínu úplná zkása z nepra
vostí, které zničily starý Řím, ale přes to utíkají
pastoři z říše německé od rděčného pole duchovní
působnosti a bansírají s „evangeliem“ po Rakousku.
Ba dle „Evang. Listů“ dostali ae až do Španělska,
založivše v Eskurialu, bývalém aídle králů španělských,
evangelický sirotčinec. Protestantů re Španěleku není,
proto každému namane se otázka, pro koho vlastné
helvetaký sirotčinec se tam zakládá, Běží zde o zjev,
který nám z rakouských poměrů jest dobře znám.
Německý protestantský kapitál kupuje doše ve Špa
nělsku, jako to činí v Rakouska n. pf. ve Foldkirchu.
Udílí ne tedy dobrodiní za cena odpadu od katolické
víry, což neliší se nikterak od obchodu s otroky.
A tuto nemravnost nestydí se ještě páni pastoři pří
pisovati — prozřetelnosti Boží. Jame jisti, že výrobce
nezfalšované hamanity na Vinohradech najde vždycky
dosti důvodů, aby tato pohanskou methodu co nej
vřeleji vychválil. Podomní obchod a kanafasem se

zakazuje, ale s náboženským přesvědčením se trpí.
O provozování slávy macízí útraty

přinesli jsme úvabu v minulém čísle v dopisez Prahy.
S jakým bombastem a s jakou horlivostí se v této
záležitosti u nás na útraty celého národa pracuje,
místo aby si podobné věci nejbližší okolí vyřídilo,
dosvědčnje zde připojené „záslano“, jež nedělní pražské
listy uvefejnily. „Za čtyři roky tomu bude 476 let,
co průsmykem kdýnským, také všerabekým zvaným,
od Domažlickol bradu Ryzmburka utíkali hordy ně
meckých křížáků a kardinálem Julianem a vóvodou
Saským v čele před pouhou písní „Kdož jste boží bo
jovníci“, zapěnou | husitskými voji Prokopovými.

émci, ač u veliké přesile, zbaběle utíkali, neodváživše
se k nejmenší obrané a nechavše na místě na tři ti«
síce vozů s množstvím zbraní, Batstva atd, Marně
v dějinách nárolů hledali bychom podobné zbabělosti.
Palacký nazval 14. srpen 1431 velikým dnem A
veliký ten den nikde neocendn, nikde neoznačen.
V Nové Kdýni utvořil se komitét z delegátů
všech epolká, jenž obral ei za úkol označití v prů
smyku kdýnském způsobem důstojným a na místě
výhodném tato pro další vývoj českých dějin význam
nou událost. Tento výbor obrací se k české veřejnosti
za laskavou podpora. — Příspěvky zasílany buďtež
pokladníka pana Ferdinandu Těldovi, purkmistra
v Nové Kdýni.“ Stovka snad na případné označení
místa této události seženou v Noré Kdyni sami.

O poezemštění pojišťovánmí, jež jeme
v jednom ze vvých dopisů z Prahy k zavedení: v Če
chách odporučovali, bude v Praze v novoměstském
občanském klobu přednášeti advokát p. Dr. Sládeček.
Doufáme, če tato otázka dostane ne co nejdříve na
denní pořádek celé české veřejností a odporačujeme

i p sledování a podporování všem rozumným naincům. :

Padělané zlatníky, V poslednídoběob
jevoje ee na Kutnohorska značný počet padělaných
zlatníků. Zhotoveny jsoa z kovu „britannia“, mají

otřelé. Vezmou-lí ae do raky, zdají se jako mastné,
Upozorňujeme naše čtenáře, aby byli opatrni, ač-li
za nynějších zubožených poměrů dostane se jím do
raky více zlatníků

Duševní chorobom trpí asrannskýpastor
Šádek, jenž připisuje zločiny Dra. Ryby na účet
křesťanských vociálů, ačkoliv ví již z našeho obra
žení, že Dr. Byba nesúčastnil se katolického ejezda,
nýbrž právě sončasně pořádaného trucejezdu. Odpo
ručajeme pana Šádka avědomitému lékaři ka ohle
dání zjevné paralyse mozkové, neběší-li tu o obyčej
nou pastorskou zlomyslnost.

Naprostý medestatek českých škol
veřejmých ve Vídmí Přes to, že školský ví
deňský spolek „Komenský“ slaví letos své 3Cleté
jabilenm, dosud neuf v tomto největším českém mě
stě ani jediné České veřejné školy, ačkoli toto sídelní
říšské město, tyjící ae všech národností, má býti
hlavní strážkyní ústavy a tedy také XIX, článku
základního zákona, jímě se zaračaje ršem národno
stem svoboda vzdělání, Úředně bylo ovšem napočítáno
Jen 102.000 Čechů a v X. okresu „specielině“ jen
20.000, avšek jiná města s těmito počty obyvatelů
mají hojnost vzdělavacích ústavů. Jediná soukromá
Škola „Komenského“ má každoročně 800 dětí, a
kdyby se mohla rozšiřovat, pojala by jich daleko

více; též jsou ve 4 okresích 4 školy jazyka českého ;
je tu tedy zákonitý pětiletý průměruý počet (40)
mnohokráte převýšen, A že je z Vídně donejbližší
veřejná české školy, totiž do moravské Břeclavy, vlc
jak hodina cesty po železnici, přizná auad každý tr.
« . . Nepatrný počet pražských Němců má tolik ně
meckých škol, že je houfně navštěvují i děti české,
jež by vyplnily mnoho tříd českých. Též ve Vídni
byly r. 1900 otevřeny v X. okresu pspecielině ně.
meckém“ 4 učmecké školy a převážnou většinou Če
chů, i prosil porkmistr Laeger učitele, aby měli
8 těmi „jeho dobrými Čecháčky“ trpělivost. Jakkoli
jsou Čechové ve Vídni činitelem platným i platícím,
Jakkoli ja nesmyslno, aby si daněmi platili na ger«
manisaci svých vlastních dětí, přece byla žádost
„Komenskébo“ za zřízení veřejných škol zamítnuta,
Nyní jsva podány žádosti dvě: rodičů ze šk.ly „Ko
menskéko“ a 3000 vídeňských Čechů vůbec za 6000
dětí, kterážto drahá byla sebnána jen na rychlo. Ba
avi žádostem za subvence pro škola „Komenského“
nebylo vyhověno,



Listárna redakoe.
Probluz, Praha. (5Oleténaroz.).
Žamberk, Hor. Jelení, Čáslav, Oumyslovice.

Pro nával látky až příště.

Kathreinerova00000
sladová káva Kneippova

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

"V

Přanškí JINOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatografia a rozpočty na požádání.|
ZAHM(HBKHK

Klobouky
plsténé i vlněnévlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové z c. k. továrny Ant.

Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky
z nejjemnější platě od oblíbené firmy
P. a C. Habig Vídeř, c. k dvorní do

davatelé.

Klobouky
slaměné z České společ. továrny a od
firmy M. Weider c. k, továrna na elaměné

klobouky v Praze,

Sportovní čepice.
Má v nejhojnějším výběrn vždy na skladě

Josef Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král., |

pod podloubím naproti Spořitelně.

Opravy se rychlo a vknsně zhotovují.
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Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chvalně snámédržadlo kalhot

(Patent Novotný).
To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba, Přesvědčení zjisti netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelaký dům.

Prvni výroba

věžníc

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řících a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odpořučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

| ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentul
valcha vždy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy bladkou a čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší enčhobilé
vyprání, tím i úspora 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, stojíť 5 K. Dobírkou nebo proti obnosn

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belcrediho třída, 525.

PB“ Právě vydán "jiš |
G. tisíc |

LBIOKÉPOČ

Cena 6 K, zpěvní hlas 1 K,ekv. váz o zKvíce.

Mnohými zpěváckými spolky 8 ueobyčejným
úspěchemprovedenyunisono oborem.

Hlučně aklamovaná čísla z repertoiru Maňy
Menšíkové, Otllle Dvořákové, J. Sla
vikové, Dámského pěvěc.tercetta,
Karla Buriana, Ot. Mařáka,J. Vikto

vina a mn, j.
Žádejte při zaslání obnosu předem franko

v hudebním závodě

EDITION M. U.
(Mojmír Urbánek).

Praha, jen Václavská ulice číslo 21.
Moderní závod — Rychlá a aolidní expedice.

— Velmi nízké ceny. —

Dívka
s pěkným rukopisem přijala by pro večer volné
opisování v obou řečích, Ct. nabídky s platební
podmínkou buďtež laskavě řízeny do administrace

tohoto listu pod značkou +Opisování«.
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Založeno r. 1880.

Do Hradce Králové a okolí!
Dovolají si P. T. ctěnému obecenstvu a vá

ženým svým příznivcům osnámiti, že jsem svůj

sochařsko-kamenický závod
přesídlil do ulice Čelakovského

(vedle c. k. ústavu ku vzdělání učitelů)

do vlastního nově postaveného domu a dílen. —
Udržuji též stálý sklad botových nábrobků z do
mácích i cizozemských druhů mramorů, žuly, sie
bytu, labradoru, též hořického plskovce. Upozor
ňuji na svůj závod P. T. pány stavitele k dodání
mramoru k účelům dekoračním pro vestibuly,
facady, lázně, koupelny, zařízení pro uzenáře,
řezníky, kavárny, desky ma mábytek pro
cukráře, koželnby atd.

Rozšířiv značně svůj závod, jsem nyní s to
i větěí práce hřbitovní rychle a přesně prováděti,
aniž třeba jest zdejšímu P. T. obecenstvu na dále
ce do Praby, Plzně, Vídně atd. obraceti. Prose
o další ct. přízeň, kterou zachovati vždy mojí
snahou bode znamenám

v hluboké úctě

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradci Král.

Levně, ihned, správně
všechny reklamace, rekursy, poptávky

týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen
FPraha-II., Eliščinatřida1080.

Kostelní náčiní
BM“ vlastní výroby"E

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní,

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivěopravuje a znovu

v. ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

JAN —
EALIB ,

bodinář azlatnil A
„" idročn K
Pisežný znalec
c k.okr soudu

Obrázkové
Cenníky zašle. |

Valký výběr“ —
alatýcha stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástón. hodin
v krás. provedení
doporačuje---,

Žlutý věelnívosk
v každém množství za ceny nejvyšší kupuje, též

za mezistěny neb zboží vymění

Alois Jelínek,
mydlář v Pardubicích.



Dřívenežcokoliv koupíte,
neračte opomenonti si dříve problédnonti

jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
Divadelní ulice proti kavárně p. Fialy

a budete překvapen novinkami a solidním zbožím
všeho druhu, za ceny nejlevnější a pevné. "jí

od nejlevnějších
Nejnovější nákrčník Preněkýchašdo
nejjemnějších snglických a francouzských výrobků.

SRB-Prádlo bílé i barevné. "jjji touristk
Pro P. T. p. cyklisty eee kky!
be, punčochy, pásy atd.

jo košile, pásy, střevíce,:
Pro Lavn-TOnnÍe n čt totkaty
na kopanou a Ping=Pong (LavnTennis na
stůl

Nejnovější slanníky, deštníky a hole,

Nejn ovější bluzky, Son. nákrčníkya
me- Dětské oblečky a šatičky. "08
: čeně výtečná fagona, též

Sněrovačk 4dle míryne rychlea levně
shotovují.

Mnoho pochvalných uznání.
3 > jako: tobolk doutníky,

Kožené zboží, Peněženky,KrabiceB sí
atd.,atd. . dárků
Celoroční výstava 14% hraček.

Čínské a japonské dekorační
předměty, rohožky na pohlednicea podo
benky, vějíře atd.

František Čupr,
Hradec Králové.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ji

OB“ Božíhroby,"i
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Moohbopochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

é v v vJJ) K měsíčně
může si každý spravedlivě a lehce vydělati. K do
ptání « přiloženou pošt. známkou. — Fr. Pilz,

Emmerich Německo.

KKKXPXKXKÝ
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

+ uměleckýzávod *

x Jos. Aresliha %|
ba o Hradci Králové k

X provádí eškoré práce v oboru stavby a ob- X

xoltářů, m x
X mpkazatelenž
X

4 Přečetná pochvalná uznání po ruce. Rozpočty, cesty atd. ocbotné a bezplatně.

* Závod pro kostelnípráce a výrobu rámců x
+ saložen r 1591. +
XPXPXAXHXPXÁPXÁPXRÉX

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od- X
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť je
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně x
a levně při výhodných platebních podmínkách.+

P+px+ hdd
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PyšpíD,

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod
pro

malbu oken kostelních
PRAHA--L,

č. 145 at., Malá Karlova ul. 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 3 se želešnými rámy, st

lěmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OM“ Nescetná veřejná i písemná pochvalná uznání.<
Založeno roku 1886.

COTTON T KOTI CIT MOUTIUTT UZEM TT

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenetvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

1588000bdj
ul
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UKENECIKNNLCKKCERGAHNKNNSNUNNETYEHUNIM

COTTUTITTNNÍIILNTITITUNIE NEAKENKAKCYUNANKKRU

Založeno r. 1860. M

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zavadil,

zlatník apasířv Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zincené a stříbřené, začseračí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídíti. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná ae rychle8
zašlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho, biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval“

nými přípisy P. T. zákazníků s odporučuje 86kedy k zakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, reli viářů,
nádobek na sr. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

900000000000000000090000

J vámskladvela
různých druhů, Bohemie,
Zbrojovky, Austrie, motorová
kola, vždy v hojném výběru,
jakož i součástky stále na
skladě v prvmím spor
tovním závodě

Fr. Jiráčka ve Vys. Mýtě
u Chocenské brány.
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Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dilného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
tboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podviku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. epolky po
volujeme zvláštní výhody.ČPPAP0SPO

WB“Pozor: "ji
Všechny ctěné pp. consumenty a odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozorůujeme, že vý
Dosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky
weliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd, na trh 8 velkými reklamami

| uvedeny byly,jsou zakázány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.——-6
Podnik na zužitkování ovooe

v Hradci Králové
odporučuje výtečný a vydatný

ocef 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

kupuji se dle dohodnutí.BB) *WoDBrodDDDP>PPio

————v Hradci Králové

vlastní výroby

$+



p C. a kr. dvornífotograf

J. F LANGHANS
v Prase Marianských Lásních, Plsní, Budějovicích dovoluje si osnámiti, še v drské době otevře

„fůtografický sávod u affradcic% rálové
BB“ (©Adalbertinu),US

kterýdoporučujeconejlépedopříměP. T. obecenstvaa ujišťujepředem,débudejeho snahou,bydokonalostíových
prací a přesným akulantním jednáním všeobecnédůvěry si sískal.

PALDUS8 POUR, Ř| ozon Z TA
dříve J. Jeřábek uzavírá

lštění smrtí
v Hradoi Králové, velká podsíň. pojištěnína ú pojištěnínmetny kám, pemsea

Jediný křesťanský modní závod A006-splaynod50je: ení bopřídí 90,rok Pe
v dámských látkách. Nejvýhodnějhpodmínky.Všechensitk nálejíčinům —pojiřtěncům.

Y posledních letech vyplaceno 10 prec. pojistného.
Vyplacená dividenda 812.20184 k
22,014.072-10kor, dosavadnívýplaty06(105.001-05ker

Vysvětlení a sazby ochotně zasílá

jakož i generální zastupitelstva:
Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1883. v Brně, ve Vídni, v Lublanl, ve Lrorě u v Záhřebě.

Samety. “G Pevné ceny. ->Plyše.

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
WW>F*ivo z měšťanského pivovaru v Plzni> o přímood čenu. ji

() © Slavnostní, svatební a přiležitostnéhostiny upravujea obstarává| k největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému
uznání P. T pp“. hostí z [raby i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,masjitelm ZDo A
“ Knihkupectví B. £. Tolmana v Hradci Král. *

o
©

P. T.
Dovolujisi uctivěoznámiti,že jsem 1.dubnemt, r. od m 1863 stávající knihkupecký závod umělecký,

hudebninami, papírnický a učebnými pomůckami vedený pod firmou

E. E. TOLDMLATD
ve vlastniotví přejel. — Mojedlouholetáodbornáprsxe doma i v ciziněčiní mne s to, všem požadavkům P. T. pp.
zákazníků vyhověti, což též přední snahou mou bude.

Doporučuii svůj bohatý sklad k zařizování školních, spolkových a lidových knihoven a stojím ku každé službě a dotazu
vždy pohotově.

Doufeje, že důvěra, jíž můj otec po léta se těšil, též mně v neztenčené míře zachována bude, píši se v hluboké
:

úcté oddaný

Jiří Tolman,
Hradeo Králové, v dubnu1902. majitel firmy »B. E. Tolman.«49OR O
Do Hradce Králové a okolí. je Absolvent

Dovolojisí ct. obecenstvuslušněoznámiti,že jsom dne 1, dahna t r. otevřel ažské Vzorné obchodní ška|

fillalní závod obuvnický ! PB“redin pruzi< !
v Hradci Králové, v domě pí. Mikšové, vedle Grand-Hůtelu, nabízísvé službyza podmíneknojsírnějších

i spojený se akladem obavi pro pány, dámy I dítky. Bližšízprávupodáadministracet INabízímveškeruobuvjenvevlastnídílněrměmězhotovenoua přijímám D () ME K
veškeré práce do obora toho spadající,

Nsbyv mnoholetou zkušenost v nejčelnějších závodech Pražských, mohu

při silnici na Novém Hradci Králové o dvou
světnicích, o dvou komorách, se zahradou a rolí

veškerým požadavkům ct. obecenstva přesně dle nejnovějších vzorů a kůží nej
modernějších vyhověti. — Zvláště pro pp. rolofky a lesníky zhotovuji boty lo

je na prodej. — Bližší vysvětlení podá p. Viktor
Audrlicaý, obchodník v Hradci Králové, Svato

vecké j jízdecké z pravé ruské juchty neb nejlepší teletiny.
Poroučeje se přízni ct. obecenstva, znamenám se k službám ochotnýFERANT.FŮGNER,

první a největší obuvnický závod v Kutné Hoře, dodavatel c. k. voj. unií. ústavu. b

FFFFFFTFF

janské náměstí, nebo p. Václav Audrlický, sou
stružník na Novém Hradci Král.

Majíte: Politické družstvo tiskové v Hradul Králové. — Vydavatel « svdpoyěduý redaktor Antomin řeubmem. — Liskem bisk. knihtiskárny v Hrado: Kral.



Příloha
Beseda.

Dva dni v úžiné marathonské.
Píše Jos. Kousal.

Za nejpříznivější pohody opouštěli jsme
20. února | Messina. Oko seveřana, | zcela
nezvyklé na tyto úchvatné obrazy, nemůže Be
nasytiti, V levo Reggio a břehy divoké Kula
brie se S. Giovanni, v pravo hornatá Sicilie,
Katania, Aetna; víc a více ztrácíme břeby pov
niny a tadíž Europy s očí, až zůstanou : celé
této nezapomenutelné scenerie dva pásy na
obzoru. S Bobem, pevnino, na 4 dny, a Bohem,
Evropo, na čtyry neděle! Bude-li to vůle Boží,
na shledanou! Zcela přirozeně obrací duch
pozornost svou k předmětům bližším, třeba
nepntraějším, když příroda nádherné své obrazy
zakryla. Především jest tu moře. Může-li býti

nějšího než moře?! Co až posud jsme viděli,
Adrii, Tyrhenské moře, toť pravá louž proti
majestátu moře širého. Tam v dáli k západu,
kam neustále nese se náš zrak, lze zříti ještě
pod paprsky zapadajícího sluoce jemné obrysy
řetězu Aponioského, ale před námi plachta —
plachta bez začátku a bez konce a po té naáší
nás duch na perutích vykouzlené obraznosti
rychleji, než lodní šroub může stačiti, k vy
Bučnému orientu blíž. Naším divadlem ode
dneška má býti modré nebe nad a modré
zrcadlo pod námi. Z těch dvou živlů tvoříme
si svůj svět, ach tak krásný a bohatý na divu
plné dojmy barev a světel a duch náš dává se
unésti tiinto divadlem moře k závratným vý
Šinám bvězd i k tajemným hlubinám vod. Jen
kdyby to tak dlouho netrvalo a kdyby z toho
snění nerušila prosu a to často ta nejprogaič
tější prosa lodního života. Především ta naše
Singapore! Byla as chloubou kdysi „naviga
tione italinna“, její Šroub přebrázdil nesčíslně
krát Levante, navštívila ve svých mladých
letech nejednou břehy Indie a vzdorovala vlnám
Tichého oceánu, ale čas ten minul a z mladých
časů zbylo ji jen jméno. Danes, kdy pulří
k starým korábům, neodvažuje se dál, než do
Alexandretty a nazpět do Genuy; její zařízení,
jeji kuchyň a ijejí pasažéři jsou také dle toho.
Je to vůbec nejlacinější parník, jakým možao
se dostati do sv. země. Přímo nesnesitelným
činí na této lodi pobyt Indové, polonazí pariové
doma i zde. Svou kuchyní jsou ti chlapi opravdu
s to, aby vyčudili a vyudili celou loď. Jich
stravou jest ovšem jeu rýže, kterou nabírají
rakou ze společné mísy, když ji byl jejich
černý restaurateur 8 pečenými rybičkami a
jakousi zeleninou nad pomýšlení Špinavýma
rukuma rozmmělnil,ale ta rozhodně nemůže býti
příčinou pronikavého zápachu; bezpochyby
dostává se jim starého jakéhosi omastku, jejž
k tomu všemu nechávají připáliti. Též svůj
chléb připravují jednoduchým způsobem, jako
doma; polovařeuou kukuřici tře jeden z nich
celý den mezi dvěma' kameny, přidává dle
potřeby vody a z tésta dělá bochníčky, jež na
rošti peče. Poněvadž pradleně nedají také
mnoho vydělati, patří podívání ua takového
chlapa, tím více potkání se s ním uu hladový
žaladek k pokračovací kuře po mořské nemoci.
Žeitalská kuchyně rovněžnení pro naše žaludky,
je známo a jako jídelaí lístek, tak čistota
na Sinyapoře starají se svědomitě, aby pasažéři
z mořské nemoci nevycházeli, A na této italské
zvláštnosti strávili jsme nešťastnou shodou
okolností plných 16 dní, tedy polovici své
poati, tak že přinesl-li si někdo z nás domů
žaludeční katar, ani v Jerusalemě,ani v Africe
jej nedostal, kde vesměs jedli jsme výborně,
ale na drahé, nezapomenutelné Singapoře.

Naši poutníci třetí třídy — Slováků as
40, Maďarů as 20 — mohli nabraditi, co jim
nechatnalo, výborným žitným chlebem, šun
kami a aalámy z domova, ale my ubozí páni
masili jsme se spokojiti rozličnými sntipasty,
macarony, omeletami, beefsteaky a j. Štěstí. že
Jtalové mají rádi sýr a ovoce, jež bylo, zvlášť
když moře byla zlé, jediným naším pokrmem,
o dnech bouře a tudiž i úplného postu ani
nemluvě. Velmi zle postaráno o nápoj; mohl
sice těžkého, Černého vína přáti ei každý pa
sažér I. a IL třídy, co chtěl, ale víno to možno
píti jen s vodou a pro tanynové své součástky
jeo mírně. Voda teplá, pivo zkalené a drabé,
káva černá špatná, v tom ohledu naše udří
kání šlo až za hranice snesitelnosti, jinak
však odpovídalo úploě -našemu poatpickéma
charaktero. Pouf, na níž by člověk nic netr
pěl, dobře jedl a pil, nebyla by žádnou poutí
a trochu odříkání není na škodu, pokud tělu
dostává se, čeho k udržení sil potřebuje.
Y tom ohledu byl nám trpělivý, zbožný, do
vůle Boží odevzdaný, v pravdě holubičí lid
elovácký věru příkladem. Ovšem byl to jaksi
výkvět, ale mají-li duchovní pastýři na Slo
vácku všechen takovýto lid, pak. mohou

býti šť.stní a cítiti se mezi ním jako doma.
Usaditi se mezi něj a zpívati si s ním jeho
dojemné, v mol toninu vyznívající plsně, stalo
ee mi duševní potřabou.

Do večera bylo moře klidné a my si
plavba pochvalovali; nemá see však nikdy
den chváliti před nocí. Zoenáhla zdvihl se
vítr, čistá hladina mořská, mající podobu
modrého tlačeného skla, nabyla podoby hrozi
vější, už i bílá pěna, jíž námořníci „ovečky“
říkají, se ukázulu, což je vždy znamením, že
se moře zlobí, neb zlobiti chce. Večer stal se
pak stav tak nesnesitelným, že nikdo se té
měř, ana se loď mobůtně kymácela, u stola
neobjevil a ani na palubě, kam z odrážejících
se od parníku vln voda mocně stříkala, že i
důstojník na velitelském můstku musil obléci
nepromokavý plášť, nikdo vydržeti nemohl.
Stoje udržeti se vůbec možno nebylo, blava
se motala, žaludek těžce pracoval a kde kdo
bral útočiště k posteli, jindy tak málo lákavé.
Od půlnoci do 3. h. ranní dostoupila hrůza
toho stupně, že z kabin ozývaly se buď vý
křiky brůzy, nebo ty jisté neartikulované ná
mahy brdelní — zaámky nernocí mořských.
Do toho mísilo se můň-ukání koček, velení
kapitána, křik a pobíhání námořníků, vykoná
vajících rozkazy — krátce soudný den. Praská:
li dřevo, jakoby se roztříštiti chtělo a koman
duje li kapitán všecko mužstvo na palubu, tn
bývá opravdu již zle a to se na naší Singa
poře dostavilo. Vokamžiku vynesena byla loď
vysokou vlnou vzhůru, v okamžiku spadla
zas dolů jakoby v jícen vlnám a nebylo třeba,
než malé trbliuy na spodku lodi a katastrofa
byla by hotova. Tolik životů závisí od kousku

préna mnohdy ještě starého u zpuchřelého.měsíci březnu našlo již sedm lodí i s muž
stvem — ovšem na všech oceánech světa —
hrob v hlubinách moře a nebyl by to žádný
div, kdyby i stará naše Singapore chtěla udě
lati testament Avšak Bůh tomu nechtěl,
vyslyšel pouze starého jednoho p. faráře, který
po bouři zvolal: „Hoďte mě do moře, já si
přál prodělati bouřia Bůh mě slyšell“ Krásné
je moře a rozkošná plavba po něm, ale patří
k tomu štěstí, odbýti zvlášť v měsících jarních
plavbu do jiného dilu světa bez bouře a tobv
Štěstí my jsme neměli Byl to stav hrozný i
pro člověka 8 drátěnými nervy. Představ si,
milý čtenáři, že jsi se ocitl na dětské hun
pačce! Když nejvíc jsi rozhoupán a hlava se ti
počne motati, najde se ihned milosrdný člověk,
který na tvůj křik houpačku zastaví, ale zde
není slitování, zde není pomoci, protože jsi
na širém moři, kde zakotvení nemožné. Zajisté
je to něco jiného, houpati se chvilku z krato
chvíle a něco jiného, k honpáuí býti den, dva
dni odsoazen. Kdybys prosil, žebral, hrozil,
zblázniti se chtěl, vše marno, nikdo se též o
tebe nestará, leč že tě přivátou lodními pasy,
abys z postele nebyl vyhozen a aby žaludek,
spoután jsa, tolik netrpěl. Při krátké bouři
zbaví se žaludek svého obsahu a je dobře;
trvá li to dlouho, pracuje k témuž výkonu,
což je tím trapnější, čím je prázdnější. „Ať
jde na moře, kdo se neumí modlitil“ říká se
a věra vejsou to planá slova. Kdykoli mocná
vluu vzala loď na avá záda, aby s ní v nej
bližším okamžiku mrštila do problubně vln,
kdykoli massa vody vrbla se na okónka kabin
u postele praskaly, vždy ozvalo se z hrdel
volání, jež za jiných okulností bylo by braním
jména Božího nadarmo.

Poněvadž v bouři rozpoznal kapitán
„tramontánu“, která přichází až v měsíci březnu,
letos k našemu neštěstí dostavila se dřív a
trvá nejméně tři dni, uznáno za dobré, vzíti
útočiště v tichých vodách Řecka a bonři tam
přečkati, jak již před námi dva jiné koráby
učinily. Když nastal den, viděli jme před se
bou již skalnaté břehy Peloponésu a za ne
dloubo vplali jsme do úžiny maratbonské
mezi Moreou a ostrovem Cerigem u mysu
Matapan, jenž jak známo, je nejjižnějším bo
dem Earopy. Za jakých okolností seznámím se
e klassickou Helladou, toho jsem se věru ne
nadál. Že nynéjší Řecko je zcela jiné, než ono,
jaké jsme sí ve své klassické fantasii vykou
zliji na gymnasiu, je asi známo. Tam ačili jsme
se znáti Řeckoze starého Homéra, Thukydida,
Plutarcha a to dle světlých jeho stránek.
V ducha představovali jsme. sobě zemi, kde
mezi pěknými kopečky, posvátnými háji a
úrodnými uivami vinuly se známé modrojasné
vody. Znali jeme sladký Hymetas, 8 něhož
myriády včelek odnášely med, Kithaeron ze
života Oedippa krále, spartánský Taigetos,
pyšný Olymp, v jehož oblacích bohové nektar
a ambrosii požívali, Parnass, první stupeň ku
slávě, t) ostatní pak byly tam jen pro močení
studentských blav. Mezi těmi kopci byla země
plná přírodních krás a souladu. Hájemyrtové

k vůli tomu, aby z uich pletly hrdé
Hollady věnce kol hlav vítězů isthmyckých.
Města byla celá z mramoru pentelického reb
parského, sloupy pak chrámů a divadel nebyly
bez umělých korintských, jonických neb do
rických hlav, Mnžové byli samí Apollové,
stařec vypadal každý jako Zeue, dívky pak
byly samé medičejské neb miloské Afrodity.
Všickni dohromady neměli co dělati, leč filo
sofovati a v klassické póse, jako na divadle,

pádu manoevrovati.Prach, špína, zápach a všeijaká drobná čeládka nerušila polobožeký
život sturých Holenů. (Pokračování).

Zprávy národohospodářské.
Jak vypadá to naše o. k. minister

stvo orby.
NapsalRudolf Vrba.

Ve Vídni je za universitou pěkný palác
v Liebigově ulici, ve kterém jest slavné c. k.
ministerstvo orby. Jest to nejvyšší státní
úřad, jehožto úkolem jest a má býti atarati se
o rozkvět a tím o blahobyt stavu zemědělského
v :.akousku. Pravda je, že náš c. k. finanční
ministr nepovoluje mnoho peněz na podporu
zemědělství, poněvadž musí platit skorem
400 milionů koran úroků na státní dluh ročně,
což plyne ponejvíce do kapes Rotšilda, pak
masí stále míti pokladny otevřené pro mi
nistra války; na mavlicherovky, děla, pikl
haubny musí býti vždy peněz dost a proto se
nedivme, že na rolníky, řemeslníky a ostatní
dělnické a výrobní třídy přijde naposled.
Přihledněme trochu blíže k rozpočtu mi
nisterstva orby. Za rok 1901 mělo rakouské
ministerstvo orby následující výdaje: ústřední
správa 15,139.154 K, epráva státních lesů 4
pozemků 11,382.220 K, správa státních dolů
17,258.967 korun. Z výdajů pro ústřední
správu dlužno uvésti, že bylo r. 1901 uděleno
z ministerstva orby podpor na zemědělství
3,700000 K, státní podpora na meliorace
2,500.000 K, výdaje na státní hřebčince a pod
pory chova koní 4,050.700 K. Tak to je ten
celý aparát, kterým slavné c. k. ministerstvo
orby ve Vídni rozvinuje na podporu rozkvětu
našeho zemědělství. Z toho vidoo, že naši
rolníci ze státních podpor mnoho přiživovati
se nemohou, ještě že slavný erár podporuje
chov koní, jinak by nebylo slavného c. k. mi
nisterstva orby ve Vídni snad ani zapotřebí.
Ačkoliv ministerstvo orby v Rakousku vládne
vejtní obmezenými prostředky finančními, kte
rými nemůže nikterak míti nějaký vážný vliv
na rozvoj našeho zemědělství, přece i s tím
málem, které jest dáno c. k. ministerstvu
orby k jmenovanému účelu, podporuje se tu
a tam nějaká meliorace a chov koní. Na více
se ministerstvo orby rakouské nezmůže. Nej
důležitější jsou tu pak dva odbory v mi
nisterstvu orby, správa státních statků, lesů
a pak správa státních dolů. Podíváme se
blíže na pány, kteří v ministerstvu orby úřa
dají. Máme zde prvního sekčního chéfa tajné
ho radu barona Blamenfelda. Dále zde úča
dají Dr. Vladimír baron Beck, ministerský
rada baron Trauttenberg, sekční rada baron
Eiselsberg, sekční rada rytíř Zimmerauer,
ministeriální rada Alfons baron Weiss ze
Starkenfelsu, ministeriální rada Dr. Eažen
baron Schlosser, Dr. rytíř Meyer z Treufeldu,
vrchní báňský rada Arthur hrabě St. Julien,
sekční rada baron Josef Warlich-Bubna, sekční
rada baron Vladimír Pražák. To jsou tedy
hlavní osobnosti z ministerstva orby. Vidíme
tu skorem samé šlechtice, někteří z nich
zdají se dokonce býti původu tarnopolského.
Zde ináme důkaz, že vysoké státní úřady
jsou v rukon lidí, kteří se mohoa sice vyká
zati baronstvím byť i nevalně starým, ale
zda mají také odborné vzdělání, které je
uschopňuje k účelnému vedení jim svěřeného
úřadu, po tom se nikdo neptá. V Rakouska
a jeho státní rezavé mašinerii rozhoduje pro
tekce. A tato protekce ustanoví za nejvyššího
úředníka i člověka k úřadu tomu naprosto
neschopného, za něhož musí práci vykonati
podřízení úředníci z rodu občanského. A tak
to vypadii vc. k. slavném ministerstvu orby.
Od takových pánů, kteří neznají potřeb rolní
ctva, nemůže přece rolnictvo očekávati nějakoa
činnost ku prospěchu a k dobra stava rol
nického. Naše ministerstvo orby jest prostý
byrokratický aparát a více nic. Jeho sociální
čiuuost nemá na náš rolnický stav skorem
pražádného zdárného účinku ©Ale nejen to,
v ministerstvu orby rozhodují pánové, kteří
jsou rolaictvu a jeho zájmům dokonce i ne
přátelsky smýšlející. Přímo sensační případ



stal se nedávno v ministerstvu orby. Byl totiž
roti své vlastní vůli a Jlstivým | způso
em dán do pense známý přítel rolnického

stavu sekční rada Dr. Karol Scheimpflug,
který byl do ministerstva orby povolán mi
nistrem orby hrabětem Ledeburem. Dr. Karel
Scheimpflug jest státní úředník řídkého rázu.
Přesvědčením svým rozhodný katolík, který
své smýšlení všudy na jevo dává, vzděláním
svým nemá v oboru vědy národohospodářeké
mezi státním úřednictvem tak hned cobě
rovnéhoa k tomu vynikal nevšední pílí ve
svém úřadě, takže sám ministr orby hrabě
Ledebur jej za pilnost tu veřejně pochválil.

A co provinil tento manž? Dopastil se
zločinu, že se ve svém úřadě zastával vždy
věrně zájmů stava rolnického a tím si učinil
zufivým nepřítelem sekčního chéfa barona
Becka, který jej donutil mravně, že podal žá
dost, ač je mlád a práce schopen, do pensel

Co provinil Dr.Scheimpflug? On 80
v ministerstvo vzepřel proti zákonu o termi
novém obchodu obilím, jak jej dal vypraco
vati baron Beck a kterýžto návrb zákona
byl jednomyslně i od sněmovního výboru
bued předem zamítnut. Vládní tento návrh
nezakazoval obilní terminové Špekolace na
plodinových bursách, ani je neobmezoval, ný
brž dul pánům od bursy úplnou svobodu
rolnictvo nezřízenými Špekulacemi dále poško:
zovati. A tomuto oficielnímu bezpráví, spácha
nému na stava roloickém v bezmezném
stranictví pro bursu a její židy, vzepřel se
křesťansky smýšlející státní úředník a za to
byl ihned existenčně zavražděn. Když známý
ministr pruský Maybach nazval barsu jedo
vatým stromem, byl po tomtovýroko za několik
týdnu svržen z křesla ministerského. Bědu
tomu, kdo se opováží ukázati na zhoubnou
činnost židů na burse, ten musí zmizeti 8 po
vrchu své činnosti. Tak jest příšerná moc
bursy a fiuančních velmožů židovských.

Případ Dr. Scheimpfloga jest tak křikla
vý, že nás křesťany naplňuje postrac em a
úžasem. Zde máme pádný důkaz, jak zboubný
a příšerný je přímo celý ten politický centra
lism. Všecko musí do Vídně a všecko se sbíhá
v tajaplných salonech ministerstev ve Vídni.
A kdo zde v nich vládne? Zdá se, že ta celá
státní mašina toho ubohého Rakouska jest
hůře na tom, než státní mašina v Číně, které
se my zde v Evropě tak často posmíváme.
Zavilí nepřátelé našich národů slovanských
v Rakousku a závistivci, by země hospodářsky
nesesílily, soustředili všecko ve Vídni, aby
měli moc a vládu v rukou. A tato tajoplná
příšerná moc pochází z takového ohniska,
kteró musíme nutně hledati na barse a v pa
láci Rotscbilda. Státní byrokracie Rakouska,
její nejvyšší nositelé zdají se býti úplaě pod
mocí židovské zlaté internacionály.

Literatura.
Českoslovanské Letopisy Musejní, měsíčník,

věnovaný zájmům masef » městských archivů. Roč.
I, aešit 1., 2. a 8. Odporučujeme, Redaktor a vydr
vatel Václav VI. Jeníček v Čáslaví. Obsah i úprava
cenné. Předplatné ročně 6 K.

Dr. Jiti Goth, Na moři a za mořem. Zápisky
a drobné vzpomínky. Nákladem knihkupectví Kunce
a Hemerského v Kostelci n. 0. Cena 1 K 60 h.

Slova Pravdy. Laciné čtení časové. Vydavatel
a redaktor Dr. Jos. Burian r Praze VI.-9-. Roč. XII.
čís. 4. a 5. Zdaž bude kdy lidem na zemi úplně dobře?
Upravil A. Kalvas. — Čís. 6. Tible kněží se mají
dobře. Píše V. Pokorný. — Čís. 7. Zpět k Církvi.
Podává Dr. J. Barian. — Čís.8. a 9. Oslava zbletého
pontifikátu sv. Otce Lva XIII. Přednesl Š. Pokoj.
Čís. za 4 h.

Cyrillo-Methodějskéknihtiskárna V.Kotrby
v Prase. Davídek V.: Methodický výklad ketechismu.
Díla II. seš. 15. za 60h — Rajská Zabrádka. Red.
v. Špaček. Roč. XI., č. 7. e bohatým obsahem. —
P. B. Duhr: Bajky o Jesnitech. Seš. 20. a 21. za 1 K.
Vzdělav. knihovny kat. 6v. XX. Několik vynika
jících katol, povah XIX. století. Z Hammorateinova
spisu vybral a přeložil prof, J. Kosina. Vzděl. knih.
kat. sv. XXIII. Cena 2 K 30 h. Vřele se doporačaje.
— Bible a nejnovější objevy v Palestině atd. Zfranc.
přeložil Dr. Ant. Podlaha. Šeš. 49. a 50. za 80 h.

Dědictví Svatojanské v Prare. Podíl újů na
r. 1402, Úís. 50. Pomněnky.z českých krajů od Fr.
Wildmanna (Poutní místa Marianská a různé povídky).

Historické Rozhledy. Poačnéčtení pro mládež.
Roč. V., seš. 4. Předpl. 5 K ručně, Red. A.J. Zavadil.
Obsah: Město Skuteč. — Jak se naše nejob. nástroje
vyvinovaly. — O svatbě Vil. z Rožmberka. — Prvé
knihtisky. — Rozhledy po dějin ch současných Ná
kladem E. Solce v Telči.

Z pole | lesa. Pravda a lež s mysliveckého
života. Ješ. 8.—11. po 40h. Napsal B. Brodský.
Nákladem R. Prombergra v Olomoaci.

J. R. Vilímek v Praze H. Gréville: Ztracená,
Přel Ot Petrova. Iilust. Muttich Černý. Seš. 7.. 9.
po 10 h..— Spisy J. Klecandy: Na bojišti. Episody
£ vladských bojů za svobodu. — Devatenácté atoletí
slovem i obrazem. Seš. 31. za 60 h. Odporučojeme

J. Otto v Praze J. Jiráska Ze zašlých dob.
České knihovny aoě. 97. a 98. po 24h. — Spisy J.
Arbera: Moderní úpíři. Seš. 4.—9. po 30h. — Lid
rompravy. lékařské. Koktavost a jiné odchylky mluvy
od K. Malého. Cena 1 K 50 b.

Grafická společnost „Unle“v Praze. Sofie
Podlipské: Milující nezLámí. Šeš 2. a 8. po 80 b. —
Dějiny oméní národa čes. od P. Lehnera. Seš. 9. za
70 b. — Spisy J. Zeyera: Novelly. Ješ. 8. a 9.po 40 b.

Jos. Pelcl v Praze. Th. Ribot: Psychologie
pozornosti K 1:20,

Duchovní promluvy k mládeší. Napsal Em.
Cívka, katecheta ve Slaném. Nákladem vlastním.
Cena 3 K.

. Haškovec: Výrobky keramické nejstarší a
nové. Částtechnologická, v níž probrány nejdůležitější
kapitoly tohoto obora tak, aby intereszogt o všech
důležitých zjevech keramické výroby najíti mobl bez
pečných zpráv. Nákladem Městského průmyslového
musea proseverovýchodní Čechy v Hradci Králové,

něk Šule 4 Spol. v Praze. Do Světa. Čano
pis věnovaný cestování a zábavě. Red. Dr. J. Guth.
Čís. 5., roč. I. Předplatné roč 6 K. — Cestovní rádce.

Ozaamovatel čes. cestovní kenceláře Č. Šulce a apol.
v Praze. Roč. z K. :

Kdo vinen naším úpadkem? Napsal J. So
dláček, rolník. Nákladem redakce „Selských Hlasů“
v Ostrová p. Sloup na Mor. Cena 10 h.

Výklad nov. katechismu Složil Th. C. M.
Lbotský,
kladatel V.Kraus v Táboře.
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Josef Neškudla,

c a kr. dv. W dodavatel
© Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všadh kostelních paramoniů,
praporů a kovového náčiní. — Ilue'r.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko se zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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Biskupská knihtiskárna ©
v Hradel Králové

nabízí školní knihy:

L Malý Ealeohismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 b.

2. VÍŽBÁNÍ KalBCÁLONU
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

2, Velkýfalehismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 kb.
Kotechimnyjsou schváleny na valné schůzí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 180/, slevou proti hotovému zaplacení.

Instrukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. blsk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.
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n První
i katolickýa zastlatelský závod

Josef Poláček A spol
továrna na oukna v Humpolci

doporučuje veliký výběr černých a
l modních látek pro P. T. veledůst.

o duchovenstvo.

JjKu přání poskytují se výhody platební.

J Vzorky na požádání zdarma a franco.
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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 jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného Jucbovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Oltáře, sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

blédnatí franko zašleme.

Vejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

m,
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi ECrálové
(ev.-Janské náměstí č. 77.)

doporočnje ctěnému obecenstva bojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského etříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jskosti: 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 zbotovují, téň
veškeré správky hodinek se vyřizují.
JME“Vše za levné ceny. "E

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

—.náležejí
ci před

, měty
levně a

„přesně
zhoto

E SUKNAZ
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k oastávajícímu období

za nejlevnějšípevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V, J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.
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Počátek a konec.
Měli jsme pana profesgvra, který mnohdy

studentovi, když dál nevěděl, řekl: No, teď
jste se svou filosofií u konce. Dobře udělal
stadeut, když po těchto slovech páně profes
sorových pokorně mlčel. Tu 6e pan professor

v srdci takto dobrák — ztišil, a začal so
studentem jakoby od nějakého počátku, až
žák věc přece pochopil a tím právě se zu
chránil. Hůře bylo, když mladý, sedmnáctiletý
as nebo o něco starší mudrc nijakým způsobem
uznati nechtěl, že je se svou filosofil — se
svou moudrostí u konce a mluvením
mnobým, tím neb jiným věci kroucením a
natabováním si pomoci hleděl u výroku páně
professorovu se podrobiti nechtěl. Tu se pan
professor rozultil, u začal sám věc všelijak
kroutiti, natabovati, a. otázky — námi
Krenzfrugen nazvané — jimiž žáku do křížo
vého ohně hnal, mu dávati. Tu pak se stalo,
že onen výrok: No, teď jste se svou filosofii
u konce. panu professor poněkud ostřejším
způsobem vyslovil k. p.: No tak! Půl hodiny
se tu s ním tabám, a na konec se ukáže, že
pan student je . .. Pardon! Bezmála bych byl
panu studentovi ze sedmé řekl osel, a to je
zapovězeno.

Jaká mi to zase zastaralá věc napadla?
Jaká pomoc, když mně vůbec staré věci často
na mysl přicházejí. Ba jsem tomu rád, vždyt
samo ovanjelinm chválí toho „písaře“, který
vynáší z pokladu svého nové i staré věci.
Starými věcmi se nové velice krásne vysvětlují.
Tak je to s timto starým případem. Vede
mue nejprv k věcem ještě starším, ale pak i
k novým.

V říši římské, dokud byla pobanskou,
žili lidé, kteří až i zvláštní stav tvořili, ano
i zvláštní šat nosili. Byli to filosofové, mi
lovnici uvudrosti čili jak se u nás říkalo, li
bowudrci. Byli mezi nimi muži šlechetní,
kteří se snažili pravdu o věcech božských
vystihnouti a dle ni ctnostně žíti. Mezi ně
patři n. p. Sokrates, Plato, Aristoteles atd.
Ale byli mezi nimi i šibalová, kteří 36 živili
filosofií, a v mravním ohledu byli darebáky,
majíce za jediné pravidlo života: Jez, pij
a hraj, po smrti není rozkoše, A právě ti
nejvíce hubou tloakli 4 nerozamné lidi za se
bou strhovali. A kdyby byl tenkráte tisk vy
nalezen býval, to by byli právě ti, kteří by
jako naši „svobodomyslní“ novináři každého
jinak myslícího nadávkami obsypali a nejváž
nější věci tlučhubstvím —frásemi — odbyli. Udě
lat tak n. p. v Athenách av. Pavlovi, kterého
přivitali slovy: A co nám může tento mluvka
pověděti? A když se přece dostal k slovu,
a své křesťanské přesvědčení začal vykládati,
posměchem ho odbyli, do řeči mu vekákajice.
Ale každý rozvážný člověk i tehdejší vida,
kam to 8 filosofil přivedli, že jen zvířecí roz
koš za poslední cíl člověka vyhlašují, musil
jim říci: No teď jste se svou filosofií u konce.

Ale i ti nejšlechetnější jako Sokrates,
Plato, ba i Aristoteles, atrávivše celý život
filosofovaním, přiznali, že vědí jento, še člověk
s jistotou mic neví. — I oni tímto způsobem
dospěli ke konci své filosofie. Ale to jen
mnobých z nich pamětihodno, že toužili po
»někom z bohů“, který by přišel a poučil je,
toužili po Učiteli božském.

A blel Ten opravdu přišel na svět.
A kdy? Právě tenkráte, když pohanští ano
i židovští filosofové k. p. Saducevvé, nevěrci
židovští, byli se svou filosofil u kouce, A pře
kvapuje to, co vzdělancům židovským s Níim
se hádajícím odpověděl, když se ho tázali:
Ty, kdo jsi? Řekl jim: „Počátek,který mlavím
vám.“ (Jan 8, 25.)

Ať se místo toto jakkoliv vysvětluje,
mně tape na mysli to, že ten nejšlechetnějšími
lidmi, neačenými i vzdělanými očekávaný
božský Učitel nazval se Počátkem proto, že,
když všecka moudrost lidská byla u konce či
raději v koncích, On s pokolením lidským
začal jako z počátku, počal učiti je pravdě.

V Hradci Králové, dne 25. dubna 1902.

Kteří s pokorou slyšeli hoa přemýšleli o jeho
učení, ty z jejich nevědomosti a ni oty vyba
vil a zachránil, kteří však mu odporovali
a svou nevědomost a nicotu neuznávali, tí to
právě byli, o kterých vyšlo na jevo, že jsou
nejraději — zvířaty.

A tak, či snad hůře jest toi dnes. Až
do šestnáctého století byl jediným Učitelem
lida i vzdělanců v krajích našich Kristus. On
byl alfa a omega (první i poslední), začátek
i konec. Konec v tom smyslu, v jakém říkáme
n. p. vrchol.

Ale v patnáctém 4 Šestváctém století za
čali se mnozí vraceti ku vzdělanosti starých
pohanů. Směšovali křesťanství s pobanskou
domnělou moudrostí. A povstal obzvláště
Lather, který změnil staré apoštolské učení.
Připadá mi, že je podoben těm, kteří druhdy
v Athenách apoštolu Pavla nadávkou a postně
chem odbývali. Tak totiž Luther odbýval
nástupce apoštolů, v posměch uvedl apoštolský
— Kristem a Ducheru svatým řizený — uči
telský úřad církve. Hlásal ovšem Toho, který
o sobě řekl: Já jsem Počátek, ale myslil, že
Počátek ten mluví k udm jen písmem. Ale
pisma chopila se novopohanská filosofie. Udě
Jala zase — jako u těch starých mudrců to
bylo — jediným učitelem člověka jeho rozum.
Z křesťanů stali se zase jen a jen filosofové,
kteříž udělali z křesťanství nejprv rozumářství,
latinsky tomu říkají racionalismus. Ten uzná
val ještě Boba jako Osobnost. Ale filosofie šla
dále. Z racionalismu přišli k pantheismu čili
k tomu učení, že všecko, co jest, je vlastně
bůh, a člověk, že z toho, co je, jest nejdoko
nalejší bytostí, a tak v šíleném zaslepení uči
nili člověka — bohem. Ale filosofovali ještě
dále a z pantheismu přišli k materialismu čili
k učení,že jest jen binotaa člověkže jestjen
— zvíře.

A tak jsou zase se svou filosofií u toho
konce, kde byli pohanští posměvači svatého
Pavla. Nejdřív tedy na místo Krista rozam,
ale Boha ponechali. Pak Boha sesadili a udě
lali sebe bohem. Ale mrška rozum sesadil i
tohoto boba a řekl: Člověk že je bůh? Zvíře
je, bestie je. Křesťanství apoštolské zavrhli,
katolicismus uvedli v posměch a po mnohých
těch „ismech“ dopracovali to k bestialismu.

Co teď? Posud jsou jako ten student, jenž
se z toho chce vysekat a vykroatit. Vyrmýšlejí
n. p. v Japonsku nové náboženství. Kdo by
byl řekl, že tam v Japonsku mají taky Ma
saryka. Vyšla kriha: „Myšlénkový vývoj ev
ropského lidstva“ od professora Dra. Drtiny,
jenž piše o nějakém náboženství budoucnosti
To je taky jeden z těch, kteří chtí svět
z toho smutného konce filosofie vysekati, a
kroutí a natahují ten myšlénkový vývoj, jen
aby v té kaši, v tom blátě neuvázli. Páni pasto
ři si to pochvalají. Jak pak by nel Není to
katolicismus. A to je u nich to hlavní.

Ale „myšlénkový vývoj“ lidstva začíná
právě nyní jíti jiným směrem, než páni tuší.
Professor, filosof žádný nás bezpečně o vě
cech božských pončiti nemůže. To přesvědčení
začíná se na povrchu ukazovatí. Právě to,
že bestialismus je tak smatný kouec té filo
sofie, naplňoje opět touhou po Učiteli ne“
beském a nikdo jiný to nebude, než Ten,
který řekl: Já jsem Počátek. Ano právě to,
že páni jsou se svou filosofií u konce, začne
Kristus s pokolením lidským zase od počátku.
A budou se ovšem pyšní duchové ještě dále
mu zpírati, ale pokorní přijmou Ho a vyvede
je ze záhuby opět. Nebude to však nějaký
Kristus, jak by ho pastoři nebo professoři dle
své hlavy a dle svého srdce si přistřibli, bude
to Ten, kterého hlásal posměchem v Athenách

Břirínný Pavel, „Bůh požehnaný na věky“,yn Boží, Bůh-člověk.
Ale osvědčí se na něm, že On jest po

čátek i konec, to jest vrchol všeliké mou
drosti a vzdělanosti. Svět se přesvědčí, že
přes křesťanství ještě někam výše chtít jíti
nelze. Óno totiž je vrchol všeliké filosofie.
Vše, co proti křesťanství se blásá, jest úpadek
a vede ku konci špatnému.

Imserty se počítají levné.
Obnova vychází v pátek v poledne.

Ročník VIII.

A proto v zájmu lidstva samého, aby
z bestialismmuať toho nejsprostšího, nebo zevně
hlazeného, z toho bídného konce novopohanské
filosofie vybředlo, heslem naším musí býti:
Rozšiřujíe poznání Toho, který praví: „Já
jsem Počátek, který mluví vám,“

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 23. dubna.

(Jednojusyčnost a dvojjazyčnost v zemích českých
není „oláskou poslaneckou“, —| Podporování ná
rodohospodářských sújmů našich odpůr.ů. — Dle
„Prager Tagblattu“ vyhýbá se Cech tišší prácí. —
Ukázka| protidynastických| zahraničných| rejdů

u nás).

Stanovisko a požadavky dnes „rozhodu
jících“ českých politiků sevrkly se na přepo
divný drobeček, jehož vymáhání ke všemu
ještě děje se spůsobem zu dnešní doby přímo
žalostné komickým u proto mezi rozumnými,
moderními lidmi naprosto nepřípustným.

Slavní naši politikové ve vymáhání práv
a výhod pro český národ došli konečně šťastně
tak daleko, že se dostali mezi sebou do sporů
a hádek, má li se v českých zemích azákoniti
jednojazyčnost nebo dvonjazyčnost. Pánové ti,
kteří na jedné i na druhe straně o tyto „prin
cipy“ zápasí, nemají o politice a o potřebách
obyvatelstva v zemích českých vlastné ani
zdání. Docela jim tím nechceme nikterak li
chotiti, když jim upřímně přímo pravíme, že
vyhlížejí a mluví, jakoby spadli do českých
zemí rovně z měsíce.

Po našem mínění jest jazyková otázka
zřízením českých vysokých Škol principielně
v zemích našich rozhodnuta. Stát, který školy
ty zřídil a který je vydržuje, přiznal a při
zvává, že jich jest zapotřebí, že ae staly státní
nezbytností. Tím českému jazyku zásadně ndě
leno právo, že vzdělání prostředkem jebo na
byté rovná se formálními průkazy svými všem
vzděláním nabytým v jazycích jiných. Proto
máme za to, že když český člověk s českými
vysvědčeními požívá týchž práv jako každý
člověk jiný s jinými vysvědčeními, že v ohledu
jazykovém jest českému národu do té míry
vyhověno, pokud mu stát vyhověti může. To
ostatuí další jest odvislým již ne od státu, ne
od zákonů, ne od poslanců, ale od lidu samého
a od daných poměrů, v uichž on žije.

Jednojazyčnost nebo dvojjazyčnost v ze
mích českých není žádnou poslaneckou otázkou
a příti se o ui, jest zbytečným mmařenímČasu.
Proč, jasně a zřetelně povíme. Otázka jedno
jszyčnosti nebo dvojjazyčnosti v zemích če
ských jest padesát let starým potutelným vy
nálezem oněch německých lenochů, kteří chtíce
dosíci v zemích těchto bohatě placených a ve
velice příjemných městech umístěných úřadů,
nechtějí v nejprvnější řadě vyhověti nezbytné
podmínce kvalifikace pro tyto úřady: chtějí
totiž úřadů těch dosíci bez ohledu na skuteč
nost, to jest bez znalosti jazyka lidu, jemuž
mají sloužiti. Proto, aby se nemuseli učiti
česky a v českých zomích s českým lidem
předce mohli úřadovatí a v úřadech postupo
vati, zvedli němečtí lenoši již r. 1848 boj pod
heslem, jemuž dán byl zcela vážný titul sporu
o jednojazyčuost nebo dvojjazyčnost v našich
zemích, ač jest to vlastně nemravný zápas,
podporující jenom lenost některých jednotlivců
a živící německý šovinismas. Proto z české
strany zásadně se nemá0 otázce jednojazyčno
sti nebo dvojjazyčnosti v českých zemích
mluviti. Že mámeiv politickém směru pravdu,
potvrzuje nám upjaté chování se obce města
Vídně k potřebám tamních Čechů.

Kdo má oba zemské jazyky v Čechách a
na Moravě znáti? Nikdo jiný, než-li ten, kdo
toho potřebuje! Kdo tobo nepotřebuje, ať si



Čech nebo Němec, toho nikdo ke znalosti dra
hóho jazyka nenutí. Když pak čeští vlastenečtí
obchodníci, kteří toho potřebují, výborně ně
mecky se mohou nančiti, když stejně činí i
obchodníci a advokáti němečtí, že nejenom
sami dobře česky mluví, ale i úřednictvo
obou zemských jazyků znalé vyhledávají, tu
jest jasno, že v českých zemích vedle těch
neodvislých lidi, kteří oba jazyky vůbec znáti
nemusí, jsou ještě i neodvislí jinak lidé toho
drohu, kteří znalosti obou jazyků ve vlastním
zájmu potřebují a dobrovolně se jim učí. Tím
jest zodpověděna otázka jednojazyčnosti a
dvojjazyčnosti u nás: kdo oba zemské jazyky
znáti nemusí, tomu oběma učiti se netřeba,
kdo však má z toho svůj soukromý prospěch
a případně živobytí, tomu nezbývá, než li aby
oba zemské jazyky znal, nechtějebýti sám proti
sobě |

Proto otázka jednojazyčnosti nebo dvoj
jazyčnosti jest v našich zemích vlastně otáz
kou úplně soukromou, která se celku netýká,
ale která jest věcí jednotlivců. Znalost obou
zemských jazyků byla v českých zemích
vždycky jenom čistě osobním soukromým pro
spěchem. Kdo jazyk druhého národa neznal,
zřetelně projevoval, že v tom nemá osobního
zájmu. A stav tento zejmena od zřízení české
university trvá v otázce jazykové pro Čechy
ještě výhodněji dále, když nabytí nejvyššího
vzdělání na základě jazyka druhého není zá
vislým.

Avšak kdo v zemích českých přísahou
přijímá na sebe veřejný úřad a spojené s ním
povinnosti, státní společnosti dle všech její
potřeb sloužiti, ten nezbytně také na sobe
přijímá povinnost, že se členy společnosti té
jest spůsobilým a ochotným se dorozaměti.
Zde netřeba žádných vysvědčení o znalosti
obou jazyků, neboť vysvědčení tuková jsou
bezcenná, poněvadž ze zkušeností u přesvěd
čení víme, že mnohdy úředníci, synové českých
rodičů, svévolně česky mlaviti nechtějí. Proto
máme za to, že otázka jazyková u nás jest
dávno skntečnými poměry rozlaštěna a upra
vena a že jazyková nařízení, ordonance a po
dobné věci jsou vlastně protizákonnými a hří
chem proti Duchu svatému. Po našem mínění
má u nás jazykové poměry u úřadů říditi
především praktická potřeba a jenom zřetel,
aby se všem členům státní společnosti dle
jejich přání a potřeby vyhovělo. Jest-li pak
někdo jako veřejný úředník v našich zemích
ustanovený stranám nerozumí, pak prostě přestávás níma oněmvůbeckašdádalšířeč.
Člověk takový nevyhovaje poměry a nás da
nými nezbytným podmínkám spůsobilosti úřed
nické proto, poněvadž úřadovati nemůže. A
jest-li se těchto podmínek chtějí němečtí le
noši zhostiti, proto netřeba českým politikům
takovýmto německým požadavkům se přispů

OFEUILLETON.
ER.ozličnéstudie.

Píše Josef Váňa.

II.

Komické.

„Ba někdy mám více nohou
nežli atřevíců.“

W. Shakeupeare.

Slovo s»komické« pochází od řeckého slova
skomos.« Byla to pijácká píseň mladých lidí.
Později slovem tím označoval se bůh hostin,
který se vypodobňoval jako okřídlený mladík
plný žertu a smíchu, mající ne hlavě čapku
s rolničkami,

Komické má tedy za svůj základ aměšnost.
Avšak směšnost není ještě sama sebou komická.
Komika jest vyšší, účinnější drub humoru, řekl
bych humor zosobněný, zdramatisovaný, uvedený
ve scénu. Kdežto humor jeví se pouze ve slo
vech, v řeči a písních, jeví se komika ponejvíce
v jednání a ve směšném vystupování,

Komické jest jakýsi nelad, jakási neobvyklost,
ať jest to neobvyklost v pohybu, posuňcích,
jednání, šacení se, aneb neobvyklost ve způ
sobu života vůbec.

Komické jest protivou stávajících zvyklostí
a forem. Avšak není to nelad neaestbetický, odpor
vzbuzující, nýbrž jest to nelad směšný, strhující
nás k smíchu — komický.

Vezměte si na jednu nohu botu a na dru
bou dřevák a začněte tančiti rejdovák a budete
ihned figurou nanejvýš komickou. Něco po
dobného vyvedl i jistý roztržitý pan professor.
Sňal s věšáku plášť, chvatně ho oblékl, chytil
lejstra pod paždí a šel do přednášky. Posluchači
mobli se poválet smíchy, když najednou. uzřeli
vážného p. professora v županu — milostpaniné,

Komické vylučuje sprostotu « škaredost.
Obírá s. za svůj předmět jen slabosti, pošeti=
losti a převrácenosti lidské, jež vtipně líčí, ba
mnohdy i přehání a tak je činí směšny. A tak

sobovati. V soukromých poměrech nelse nikoho
vatiti, aby mlavil, jak on nechce.

Tolik předce od našich českých politiků
očekáváme, že o poměrech v českých zemích
panujících alespoň tolik vědí, že není v českých
zemích žádného úřadu, který by měsíčně více
kráte nebyl od Čechů potřebován. Vědyť vý
sledky sčítání lidu vykazují ve všech okresích
značné české menšiny, které jsou ve skutečno
sti mnohokráte větší a proto jest z politického
stanoviska v našich zemích naprosto bezesporné,
že jazykové poměry nejsou závislými od po
hodlí jednotlivců, ale že jsou odvislými od
potřeby a praktického života honem existen
čních zájmů smíchaného lidu a že pokusy pa
pírové regulace jejich podobají se snare,
chtíti regulovati deštivé počasí proněkoho,
kdo se ohřívali na sluníčku. K vůli stu tako
vých pršet nepřestane a k vůli stu lenochům
čeština nepomine. Proto každý soudný a epra
vedlivý člověk i Němec třeba mosí na tom
státi, aby všechen lid u veřejných úřudů nalezl
všade ve svých zemích zodpovědné lidi, kteří
mu rozamějí. Rozumění lidu náleží v nejpřed
nější podmínky kvalifikace každého moderního
a slušného úředníka, který za to v postavení
tom dobrovolně hledá své opatření, neboť jej
k postavení tomu nikdo nenutí, proto astupo
vati někde od toho požadavku, aby úředník
v praxi českému lidu v jeho vlastech rozaměti
nemusil, to není politika česká, ale to jest
babské ustupování před německými lenochy,
kteří se nechtí česky učiti. To ani elašní a
rozumní Němci nechtějí ve vlastním svém
zájmu.

Proto jednojazyčnosí a dvojjazyčnost
v zemích českých jest starým frankfartským
lepem, na nějž ještě dnes sedají jenom lidé,
kteří v politickém ohledu neznají ani abecedu.
Kdo u nás obou zemských jazyků nepotřebuje,
ten se jim neučí. Kdo má z toho prospěch
a výhodu, naučí se vedle češtiny i franconz
sky sám dobrovolně. Proto jest nesmyslem,
chtíti zbavovati dnes z daní a platů ostatní
společnosti dobře opatřené a společnosti té za
to sloužiti mající úředníky povinnosti, aby bez
nejprvnější podmínky kvalifikace, aby v zemi
běžným jazykům rozaměli, zde úřadovati mo
hli. To je přidělávání a prodlužování stávají
cích zmatků a neklidů v zemích českých.

S tak ústapnou, nedůslednou, chabou po
litikou snad by se několik nynějších českých
politických vůdců česky učiti se nechtějícím
německým lenochům zalíbilo, ale český národ
došel bys ní šťastně leda do —Paďous. Naší ny
nější politikové obyčejně všechno jen pokazí a
proto bude lépe, když jazykové poměry
v českých zemích nechají probojovati 8 vybo
Jovati českému lidu, českým masám, které si
již postupem času dle své potřeby všude pří
kladně hrdinským a nad pomyšlení ze zastu—————————"-
při komickém duch lidský okřeje, se povznáší
a uvědomuje si tím více obvyklý pořádek a při
rozený způsob života a člověčenství.

Komické má také svůj základ v tom, že
já lépe vím, než druhý a tím on stane se mi
směšnou osobou. — Vypravuje se v spisovateli
Kniggeovi, jenž vydal ono světoznámé »Obcování
s lidmi«, že poradil anglickým vyslancům, aby
vévodovi Bedřichu Hessen-Kasselskému políbili
knoflíky na břiše u vesty, Vévoda prý je náramný
podivín a velice prý na tuto zvláštní etiketu drží.
A skutečně, když druhý den poslanci se objevili
před vévodou, jeden přes druhého se tlačil kjeho
vestě a chtěl mu na ní líbati knoflíky. Vévoda
ustupoval, ale nic naplat, poslanci se nedali odbyti,

Přál bych si viděti tuto nanejvýše komickou
scénu.

Velice komicky působí nestejná velikost
u manželů, zvláště chodí-li spolu zavěšení. Jest-li
muž náramný sahen a fápe-li za ním malá pa
nička, jest to náramně komické, ale ještě ko
mičtější jest, když s malinkým mužíčkem vede
se dloubá, suchá a jako pometlo nastrojená pa
nička. To bývá poznámek a všelijských vtipů
nad takovým ubohým párečkem.

Komických scén a výstupů bývá nejvíce
při nějaké náhlé, neočekávané katastrofé aneb
události. Křikne-li se na ulici shoří«, můžete
toho býti očitými svědky a mnobdy byste se
z plna hrdla zasmáli, kdyby vážnost a nebezpečí
okamžiku dovolovalo, Smíchu a vtipů bývá pak
dosti, když nebezpečí pomine.

Komiku lid miluje. Má strastných okamžiků
v životě dost a dost a proto hledí si je všelijsk
zpříjemniti, Maškarní průvody až dosud na mno
bých místech jsou u veliké oblibé a divadelní
představení s komickými výstupy vždy se více
líbí než kusy vážné, byť sebe krásnéjší a doko
nalejší. Komikové jsou od jekživa miláčky obe
censtva a ro obecenstva vrstev nejširších. Ale
musí to ovšem býti komikové rození, kde každý
pohyb úst, každý úsměv, každý krok, každé
slovo působí komicky. Nutí-li se někdo do ko
miky, vyhlíží to trapně.

Úlohy komické svěřeny bývají v cirkusech
clovnům a augustům, při loutkových divadlech
pak kašpárkům, A čím více se publikum směje,

porání národa leda jenom pro sebe kořisticícheských politiků. obětavým úsilím věnde «
úřadů zvolna sice, ale za to jistě své dobré

jazykové právo najdou. Nynější opůsob českýchpolitiků tyto práce a oběti českého Jidujenom
maří a německým lenochům dodává kuráše a
odvahy, aby ve svém stejně drzém, jako blou
pém ignorantství mobli pokračovati.

Zavádění jednojazyčnosti nebo dvojjazyč
nosti v zemích českých není žádnou poslanec
kou otázkou, ale poslaneckou povinností
v tomto směru jest, aby se v zemích českých
každému jejich domovskýmprávem opatřenéma

obyvateř u úřadů stalo po právu v jeho jazyku. Když nud tím budou naši poslanci be
dlivě bdíti a platných zákonů se držeti, to
úplně postačí. Ostatně z českého národa od

ch nikdo více ani nežádá a proto jest zby
tečnost a neslušnost od nich, když se někteří
z nich pletou do něčeho, čemu vlastně ani
nerozumí, stojíce V názoru na to na svém
osobním soukromém mínění boz ohledu na
nejširší veřejnost a na panojící skutečné po
měry a české potřeby. Aby podporovali zájmy
berlínské, tomu českým lidem za zákonodárce
zvoleni nebyli.

9
*

Vposlední době proskočily některými no
vinami zprávy a nářky českých závodů, že
pašové z některých vlasteneckých pivovarů
zakoupili chmel od nečeských firem. Jako pří
činy toho nvádějí se rovně poznámky o bak
šiši, jaký české závody oněm pašům dávati
nemohou.

Ačkoliv nejsme zásadními přátely hesla,
že se našinec pod heslem „svůj k svému“ musí
dáti od našince napořád nestydatě odlrati,
k čemuž něktaří naši lidé pod tímto heslem
pestoucině a 8 pustým smíchem se odvažují,
předce jenom máme za potřebné trochu se
ozvati, aby se naše české strany při svých
nákupech ohlížely, jest li vlastně národoho
spodářsky nesesilují posice a sílu nám nepřá
telskou. To se nedá více zatajiti a umlčeti,
že se zbytečně u nás miliony nabánějí našim
vlastně odpůrcům. V ohledu tom pokládali
bychom za včasnou a potřebnou důkladnou
revisi, odkud a odkterých nekřesťanů z vla
stenectví kořistící a na vlastenectví založená
české závody potřeby a zboží své odbírají.
To by bylo podívání na výsledky toho! Kolik
vlastenců by se mosilo jíti stydět?

* »s

Pražský orgán „pro obecné dobro“ váže
ných našich spoluobčanů národnosti židovské
„Prager Tagblatt“ dal si v těchto dnech až
z Lipska s nemalým rozhorlením sděliti, že se
prý Čech vyhýbá těžší práci.

tím eajisté lépe úlohu svou provádějí. K větší
náladě bývají už i komicky ustrojení, Známé ba
lounové šaty, tvář zamoučená, pomalovaná a na
hlavě vysoká, homolovitá čepice. ©

I při divadelních představeních obstarávají
úloby komiků zvláštní vyvolenci thalie. Náš starý
Mošna drží dosud mezi nimi primát. A Shakes
peare i v nejtklivějších scénách vysýlá na jeviště
komickou figuru k osvěžení mysli a k občerstvení
pozořnosti.

Od vznešeného, vážného ke komickému,
směšnému bývá jenom krok a přihází se to v ži
votě velmi často. V Něm Brodě bývaly za mých
studentských dob na tamějším dobytčím trhu
produkce všech možných umělců i neumělců.
Jednou dávali tam též velikolepé živé obrazy
bistorické při bengalském osvětlení. A tu ovšem
přišla též na jeden večer známá úchvatná scéna
z Viléma Telle. — Již stojí nešťastný otec a míří
pevnou rukou na jablko nad hlavou svého jedi
ného, vroucně milovanéhosyna. Dech v divácích
se tají, krev tuhne v žilách a tklivá arie z Marty
rozléhá se tichem večerním jako píseň pohřební..
V tom hromové: »Hapšíkla a starý p. Tell
kýchl, až se divadlo otřáslo, A dobře vychovaný
synáček naproti zapomněl na vážnost situace
a jasným svým hláskem v hrobové ticho vykřikl:
*Pozdrav Pán Bůh,tatínku l«

Prazvláštní drub komického jest persifláž
(vtipný posměch, úštipek) a karikatura (zpitvo
řenina). Tato ovšem ponejvíce přichází v umění
výtvarném, ve kresbách a obrazech. Karikatur
najdete každý týden celou řadu na čtvrté straně
»Humorů«. A bývá to pravidelně p. ministr-pre
sident, jenž se tem vždy se svou milou podobou
v různých posicích shledá. Tuble prý tam měl
býti vypodobněn jako laskavý tatík, jenž k srdci
svému tiskne vroucně milovaného Vaška a levicí
odstrkuje od sebe zpupného a nezdárného Michlíčka,

P. ministr-president prý však poslal ihned
»Humorůme opravu: »Není pravda, že jsem....

Ovšem, ovšem. Karikatura není nikdy obraz
pravdivý.

TABOASK



Když jeme při tomto sdělení váženého
orgánu „pro obecné dobro“ uárodnosti židovské
v Čechách Be zamyslili, co jenom židů slouží
u českých křesťanských nájemců dvorů za
voláky, co židovek při dvořích těch okopává
a pleje cukrovka, co jich slouží u krav za
děvečky, co židovských výrostků chodí ke
dvorům těm na mlat; když jeme uvážili, co
židovských ubožáků pracuje za pár krejcarů
za stálého nebezpečí o život vdolech českých
křesťanských uhlobaronů; když jsme si před
stavili, co židů a židovek od tmy do tmy bez
oddechu a při džbánku bídné kávou zvané
bryndy pracuje od nejútlejší mladosti až do
posledního svého dec-u ve všelijakých českých
křesťanských tkalcovnách a přádelnách; když
jeme se rozpomenuli, co židů je konduktery,
bremzáky, nakladači, pošinovači vozů atd. o
soukromých křesťanských českých dráh, to
jsme ustrnali nad tím, do jaké míry „Prager
Tagblatt“ ekutečně wmá pravdu, že český lid
svalil veškerou těžší práci na bedra svých
spoluobčanů národnosti židovské, z nichž jenom
kořistí a nad nimi pána a chlebodárce dělá.

Proto se docela nic nedivím, že za tako
vých nezdravých poměrů a při takové lenosti
šeského lidu za minulých deset let v českých
zemích, na místě aby zde na základě plemenné
multiplikace 10.000 židů přibylo, hnedle 3000
jich ubylo. Zcela tedy sonhlasímea schvalajeme,
aby se z českých zemí vystěhovali všichni,
af si potom Češi dřou na místě nich sami.
Tím Čechy vytrastají nejlépe a proto „Prager
Tagblatt“, hledaje jejich lepší, měl by jim
k tomu raditi a potom nepotřeboval by si
z Lipska na českou lenost vaříkati.

Již vícekráta jsme se na těchto místech
zmínili, že panující dům Habsborský jest
zejmena mezi Čechoněmci z Německa sem do
pravovanými a mezi německým lidem šířenými
knihami ostouzen, hanoben a tapen. Proč, to
je jasno. Tímto spůsobem pracuje se z Německa
podle hesla „los von Rom“ (čti „zum Berlin“).
Uvedli jeme jmenovitě řadu takových spisků,
jež v rakonaké říši zabaveny nebyly. Nechceme
se honositi, že důsledné naše poukazování na
tuto spojeneckou činnost naších sousedů u
nás, která záleží v podvracení úcty k panojící
dynastii, mnoho z její nepokrytě působnosti
zmírnilo, neboť úřady rakouské letos jsou na
německý literáruí import pozornější, avšak
uvádíme nový případ, jak daleko praská agi
tace u nás si troufají. V posledních měsících
rozšiřována brla mezi Němci v Rakousku
kniha, jejíž ostří bylo ihned na obě strany
přibroušeno. Byl to spisek „Císař František
Josef I. a jesnité “ Knížku tu vydal knihkapec
Wilmano z Barmenn. Podle nynější prakse
byl spis ten v Rakousku pro urážku císaře
Františka Josefa I. zabaven a rozšiřování jeho
zakázáno.

A co neučinil jeho pan nakladatel Wil
mann? On dal jeden jeho exemplář skvostně
evázati a poslal bo přímocísaři Františku Jo
sefovi, aby ho prý přijal do své knihovny.
K takovéto vyzývavé drzosti se ovšem že ne
mohlo ve Vídni mlčeti a proto bylo učiněno
prostřednictvím rakouského zástupce v Berlíně
na Wilmanna trestní oznámení pro urážku ra
kouského císaře.

Wilmunn byl obžalován a v Elberfelda
na Rýně konáno bylo proti němu líčení, při
němž byl však prohlášen za novinna a z ob
šaloby propuštěn. Nechceme se o tom dále
šířiti, jenom to zaznamenáváme jako ukázku
stávajících poměrů, 8 nimiž však jistá část

po byrokracie buďto nepočítá, anebo —

Obrana.

Vatříc skvělejší bndouenesti. Doložili
jeme předešle historickými daty „záslahy“
reformace protestantské o svobodu svědomí a
pokrok civilisace. Kalvínem upálený Served
a prázdné university luteranské bodou vědy
klassickým dokladem vědecké mělkosti Mas
sarykovy, jenž národu odporučil testamentárně

před svým odjezdem do Ameriky návrat —u reformaci. Svoboda svědomí a pokrok osvě
tový nejsou tedy silnou stránkou reformase,
proto „Hlasy ze Siona“ hledí odporačiti refor
mační zboží ze stránky oskonomické. Dnes
latí heslo „vydělat a zbohatnout“, proto se
ude nyní tvrditi, že náboženství evangelické

může naše slabé finance skvěle povznésti.
„Řídíme se dějinnými zkušenostmi a očividnými
skutečnostmi, které vesměs potvrzují, že náro
dové ve směra „Pryč odŘíma“ jdou vstříc
skvělejší budoucnosti, protože vlivem prote
stantekého evangelia kultarně i hospodář
sky a proto konečně inárodně a politicky
prospívají, kdežto ti, kdož setrvají ve směru

opáčném, duševně i hmotně, kulturně i hospo
dářsky. politicky j národně chřadaoa a hynou.“
Tak „Hlasy“ doslovně slibují vábnou budouc
nost řepařskou pohromou těžoe zkonšenému
národn českému, přijme-li praské evangelium.
Katolický český národe, přijmí k radě Šádkově
heslo „Pryč od Říma“ a máš cukerní krisi
rázem zažehnánu! Heslo „Pryč od Říma“za
staví rázem všecky exekuce zadlužených statků
a odetraní všecky daně. Tak dlouho jsme če
kali na „palácblahobytu“ od poslanců a zatím

udržoje národ ve slepotě, aby neviděl na
hmotný prospěch z prušáckých rejdů vyplý
vající. Jak by se pan Šádek nerozčiloval!

Nechceme býti národohoapodářskému
rozvoji na závada, proto chceme po právu vy
líčiti, jak z dějinné zkušenosti, tak i z očividné

ptojností hmotný prospěch « hesla „Pryčodima" vyplývající.
Hnedle na počátek klademe výrok pověst

ného proského krále Bedřicha II., jenž výhody
reformace liboje si těmito slovy: „Knížata na
severu povinna jsou bez odporu Lutrovi a
Kalvínovi velikými díky, neboť tito, jinak
bídáčtí muži, osvobodili je od jha kněž
ského a gekularisací (zabráním) statků církev
nich důchody jejich znamenitě rozmnožili. Sle
dajeme-li tento reforiační ruch do jeho pro
stých začátků, seznáme, že to bylo dílo
zájmů (prospěcháfství)“ (Evers II. 386).
Bedřich II. tedy uznal, če protestantství při
neslo rodu jeho hmotné výhody, vědyť základ
mocí pruské markou braniborskou položil
Albrecht Braniborský, jenž po svém odpada
ku protestantismu vystoupil z řádu německých
rytířů r. 1525, ale nevpomenul si katolický
církevní majetek vzíti s sebou. Všude jinde
nazvalo by se podobné jednání špinuvostí, ale
my to masíme nazvati „zlepšováním“ blahobytu,
jinak se o nás ušlechtilá dvojice vinohradských
odpadlíků zase drze otře. [ vyvoleného „muže
božího“ Luthera přivedlo heslo „Pryč od
Říma“ vstříc lepší budoucnosti. Luther dostal
za své nezistné apoštolské práce od kurfistu
saského celý klášter augastinianský se všemi
sta'ky r. 1532. Mimo tohoto knížecího statku,
jenž stačil dříve ku výživě velikého počtu
kněží, ale nyní sloužil ku výživě pouze Lu
thrově, dostával ještě ročně 200 dukátů od
doby své svatby s uprchlou jeptiškou Kateři
nou, kteron dlužno též připočísti ku zisku
z odpada od Říma.

Každý uzná, že udělal Luther 60 svým
heslem „Pryč od Říma“ dobrý obchod a jeho
korunovaní protektoři též, Proto se nelze di
viti, že i nyní heslo „Pryč od Říma“ čiperným
protektorům labodně zní, protože protestanti
smus dovedl vždy z katolického majetku své
stoupence nasycovati a napájeti. Katoličti Irové
po staletí ochuzovaní a znásilňovaní protestant
skými Angličany slouží akautečně za doklad,
že protestantismus neštítil se nikdy ani lapu,
aby blahobyt svých vyznávačů zlepšil. Katoli
ckým Polákům v Prasku vnucuje se rákoskou
„blahobyt“ protestantský a tito zaslepenci zů
stávají přea všechny rány při své katolické
chudobě. Rovněž my Čecháčkové ne a ne věřit
ranoskému dvojctihodnému pánu, že heslem
„Pryč od Říma“ možno mělké naše kapsy
probloubiti pruským blahobytem, jenž pánům
v říši zrovna přetéká. Každý ze čtenářů již
z výše uvedeného sezná, že protestantismus
nikdy „neměl“ nic společného 8 politikou,
ačkoliv to tvrdí ohlouba protestantů, král
Bedřich II. i.ovněž každý sezná z uvedeného,
že kdo se stane protestantem, ihned nabude
obchodního vtipa, a blahobyt se mu zlepší, jako
na př.Luthrovi a Albrechtu Braniborskému. Re
cept ku zbohatnutí jest šťastně předepsán a po
sloažil na př.u nás již výborně prof. Maesarykovi.
Jen bude-li kde brát, abychom mohli vznešených
vzorů reformačních v rozvoji blahobytu též do
stihnout|

Národnívýchovavtheorilav praksi.
Mnoho se mlaví proti krvavým románům;
sami naši liberálové volají o překot, že jest
potřebí pro mládež školní vydati nové děje
pisné knihy, v nichž by se budil důsledný
odpor k „řezníkům“ lidské společnosti. Prý
dosud vražedníci lidstva se líčí jako největší
hrdinové, čímž se rozněcuje u mládeže touha
po krvi. Má še prý více přihlížeti k duševnímu,
vniternému vývinu národův.

Y ten smysl ee již dávno vyjádřil orgán
moravské strany „lidové“ podobněmluvil nyaí
též poslanec Reichstidter a „Čas“ jest na oko
až úzkostlivě humánní. Má to také avou opráv
něnost. Ale ruku na srdce, vy ideální lidovci,
realisté atd. Myslíte-li to 8 tou reformou děje
pisu do opravdy, pak musíte státi na předním
místě jako vlastenci o to, aby se nejvíce vě
tralo v osnově dějepisného nčiva českého. Nu
zýváte-li řezuíky Bonapartaa Bismarka, pak
nemůžete upřímně chváliti Prokopa Velkého,
JanaŽelivskéhoakrvavéknězetáborské.Bona

rte jest ještě hotovým neviňátkem proti
Parbarským Táborům, kteří vraždili beze všeho

smilování nejkrutějším způsobem vlastní kra
Jany, ano i samé husity. V hustých massách byli
od Táborů jinověrci v mooha chrámech upálení.
V Raděči farář obalen slamou, jež zapálena a
za smíchu surových bojovníků pobíhal, pokud
neshořel; sta mnichů v sudech upáleno, jiní
byli tarasnicemi metání za živa do povětří,
jiným nosy a uši řezány, jiní do ledu pěcho
váni atd. Co tito „Boží bojovníci“ mimo dran
cování v kostelech prováděli, o tom stydno
psáti. „Sestry“ táborské vydatně pomáhaly.
Za necelých prvých šest let války bylo pobito
přes 600000 katolíkův. Kněží táborští provo
lávali, že jest každý zlořečený, kdo své ruce
nechce posvětiti v krvi protivníků.

Čím jiným oslavili husité svou vlast než
krvavými bitvami?

A za to se stále musl onich mluviti
více než o utěšené době Karlově, kdy náš
národ pro svou kulturní povýšenost byl re
spektován celou Evropou. Ale kdepak o té
době mluvit! Ta byla přec katolická, „Čas“ se
strojeným rozhořčenímodsuzuje odpravy vůbec,
liberální listy lomí rukama, dovědí-li se, že
někdo ve škole potrestal tělesně nezbedu —
ale při tom všichni jsou plni svorného nadšení
nad zvlčilými Tábory. Jak se to rýmuje?

Palacký napsal: „Kdykoli jsme vítězili,
dálo sa to pokaždé více převahou ducha nežli
mocí fysickou.“ Tedy naším ideálem rozhodně
spíše býti musí ten utěšený duševní rozmach
za doby Karlovy, než prosaické cepy táborské,

áeré pokrok česká vzdělanosti zastavily naataletí.

Politický přehled,
Dne 17. dubna projednána byla v posla

necké sněmovně ve Vídni kapitola «Správa financi=
a přiblížilo se jednání o +Všeobecné pokladní
správě«, v níž byla kritická položka »subvence
pro Prahu«. Něm, lidovci chystali se k nejostřejší
oposici, Praze že nesmí býti poskytnuta podpora,
Ale p. ministrpresident dr. Kórber nelenil, pozval
si rozbouřené pány k sobě, za jakou cenu byli
by ochotni ustoupiti od oposice. Nespokojencům
učiněny vládou mnohé sliby a proto, když nastal
obávaný den, veškeré položky, o nichž se roko
valo, byly až na položku »subvence pro Prahus
jednoduchým hlasováním schváleny. O položce
ssubvence pro Prahu« hlasovalo se dle jmen a
byla také 218 hlasy proti 135 schválena. Pro ni
blasovaii poslanci čeští, konservativní velkostatek,
Poláci, Vlaši, částečně ústav, velkostatkáři, Jiho
slované, vídeň. křesť. socialové, Rusíni a Rumuni;
proti něm, lidovci, pokrokáři, Všeněmci a — katol.
střed něm.

Čtvrté obecní volby v Kateřinkách, při nichž
strana česká podlehla, slezskou vládou potvrzeny,
ač správní soud rozhodl, že vláda slezská v pře
dešlých volbách nejednala správně. To prý je
splnění prvního z požadavků po porážce celjské
Němcům vládou slíbeného.

Dr. Kórber opět stěžoval si na vleklý postup
prací parlamentních a vyzýval sněmovnu, aby se
konečně vzchopila k životu. Učiněn prý bude
pokus o zkrácení debaty,

- Něm, lidová strana podala návrh, aby obcím
dána byla státní nábrada za jejich výkony v oboru
přenesené působnosti.

Dne 16. dubna provedeny byly volby do
delegací a do kvotové deputace.

Uber. ministr obchodu Horanszky, teprve
7. března jmenovaný, zemřel 19. t. m.

Ve schůzi uher, sněmovny poslanecké vy
slovil se ministr vyučování Vlasič proti zřízení
slovenského gymnasia, že by do něho ihned cestou
školních knih vnikl státu nepřátelský duch. Pak
že jsou Madaři silní!

Saské státní ministerstvo vydalo nařízení, dle
něhož přistěhování rak. občanů jest jen potud
dovoleno, pokud nejsou polské národnosti.

Vláda a katol, většina sněmovní v Belgii se
nedala zastrašití revolučním ruchem socialistickým,
ani všeobecnou stávkou, a zamítla návrh na zménu
ústavy 84 proti 64 hlasům socialisticko-liberalní
koalice, Následkem toho vůdcové dělnické strany
se usnesli, aby dělnictvo opět vstoupilo do práce.
Tím generální stávka skončena.

Holandská královna Vilemína jest už zase
těžce nemocna; pomýšlí se na to, aby královna
matka opět jmenována byla vladařkou.

Srbská královna Natalie z pravoslaví pře
atoupila ku katolicismu.

Bývalý španělský král František d'Assissi,
děd nynějšího španělského krále Alfonsa XIII.
temřel ve věku 80 let ve Francii.

Místokrál irský vydal proklsmaci, kterou se
v 9 hrabstvích irských zavádí jakýsi výminečný
soud, namířený proti nespokojencům v irské lize.

V Bulbarsku sdružily se všecky politické
strany k uhájení národní půdy v Makedonii, ohro



žené jmenováním Firmiliana arcibiskupem řecko
srbským ve Skopii, ač Řeků a Srbů tam pramálo,

Nově jmenovaný ruský ministr vnitra Pleve
je mužem železné vůle i ruky; jmenováním jeho
ae ukazuje, že vláda zahajuje boj na vyhlazení
revolučního hnutí. Ve Varšavě poslední sobotu
zatčeno bylo mnoho židů. Nynější revoluční hnutí
v Rusku prý podporováno je blavně židy. Ve
Finsku, provincii to ruské, počínají také nepokoje.
Za záminku jsou vojen, opravy, které mají za
účel zrušení zvláštní samostatné (inské armády.
Nepokoje ty způsobili Němci a Švédové, ač jsou
v menšině. Jádro obyvatelstva Finové jsou v pod
ruží městské a statkářské třídy, k níž náležejí
i pastorové. Protestu apoštol. Stolice proti vypo
vědění vilenského biskupa Zwierowicze ruská vláda
nevyhověla a nad to ješté odvolala aovolení vy
praviti poutnický vlak do Říma a polské šlechtě
zakázala sbírky na jubilejní dar sv. Otci.

Ve Švédsku 20. dubna došlo v celé zemi
k projevům ve prospěch všeob. práva hlasovacího
a k velkým výtržnostem.

Burští vůdcové opustili už Pretorii, aby se
s ostatními vůdci poradili; za tři neděle začne se
vyjednávati znovu, Okolí Krůgrovo dosud neví
nic o vyjednávání, Angličané podnikli v Kapské
osadě novou honbu na Boery, ale nepořídili.

Na Filipinéch americké vojsko počíná si jako
Angličané proti Boerům. Major Waller obžalován,
že v povstaleckých dědinách dal pobiti všecky
obyvatele nad 10 let, Nařízeno nejpřísnější vy
šetřování.

Z činnosti katol. spolků.
Výborová 'schůzo Všeoodborového

sdružení křest. dělnictva konala se 20. dubna
v Kostelci nad Ori, Do dozorčí rady byl zvolen dp.
Dvořák, katecheta v Kostelci nad Orl, Ze vystouplého
zapisovatele p. Kucbaře zvolen p. Ol. Andrlík, ka
pecký příra“i v Hradci Králové. Zvolenu zvláštní rada
z Hradce Králové, která jsouc k ruce tejemníkovi,
bude rozhodovati o došlých žádostech. Veškeré žádosti
dejtež se tajemníka vlp. Jaklovi v Hradci Králové.
Od 1. května započne obstarávání práce. Potřebné
informace a tiskopisy obdrží odbočky od tajemníka.
Odbočky af se snaží získati hojně členů zaměstnáva
telů | členů přispívajících. Řádní členové buďtež při
jímáni pouze do 50 let a e opatrností, netrpí-li ša
datel nějakoo delší chronickou nomocí. Jednáno o
zřízení samoatotného časopisa a podán byl rozpočet,
Uznána za nynějších okolností nutnost úplné Bamo=
statnosti a po rozbodputí odboček v příčině finanční
stránky bude Časopis založen. Usnešeno, když některý
člen přestoupí k jiné třídě platební, že obdrží právo
podpory vyšší až po 6 měsících. Oznámeno úřední
schválení odbočky královéhradecké a nyní el podejí
žádosti ostatní, celkem 15. Při přihláškách af
každý žadatel zaplatí předem zápisné 1 příspěvek a
2 bal. za přihlašovací list. Stalo 3e toto opatření
proto, jelikož mnozí žadatelé so přihlásili a knížky
si nevyzvedli, čímž bylo sdružení poškozeno. V pří
padě nepřijetí obnos se vrátí.

Zprávy místní a z kraje.
Volby do měst. znatupitelstva, Voličů

jest 1122; v I. sboru 88, ve II, 280 a vo III. 795.
Celkový obnos daní jimi placených obnáší 152.368 K
32 a půl hal.

Pardubická Osvěta v práci. (Kytice
několika vonných květů). Poukázali jeme velmi Šetr
vým spůsobem na veřejnou a služební činnost jistého
hradeckého přítele „Osvěty.“ Redakce „Osvěty“ ihned
uhodla, koho tím míníme a nazvala úvabu uaši „ka
binetním kouskem sprosfáctví.“ „Oavěta“ jistě dobře
zná avé stoupence, proto nechceme protestovati proti
tomo, když problašoje námi kritisované věci za
„Sprostáctví,“ ačkoliv soudíme, že by nemusila o svých
lidech tak neslušné se vyjadřovatí. Je-li někdo v úřadě
vedbalým a stará ve více o cizí záležitosti, proto by
přece mohl býti slušným člověkem. Ale „Osvěta“
tomu musí rozamět| —=Ždánické bahno snaží se

NOsvěta“| vyčistit židáckou přímo drzostí, tvrdíc
o zemřelém v Ostravé knězi P, Zadenckém, že prý
se otrávil z týchře příčin jako řídící Filip. Soudní
komise ujistila sice smrt mrtvicí u zesnulého kněze,
ale „Osvěta“ potfebnje své stonpence ze špíny vymá
chati, proto drse tvrdí, že též jiní jsou Ušpinaví.
Marná enaha, „amravněuí“ keratelé, z pokrokářského
tábora! Lid již dobře prohlédl vaše řečí o umravnění
e posuzuje vás již ne dle slov, ale dle skutků, Ka
svým hříchům proti poctivosti a pravdě přidružile
„Osvěta“ v č, 39. ještě tvrzení, že prý pardabický
„Pernštýn“ dostává po řadu let podporu od bradec
kého Svatojanského družstva. ©Tvrsení toto jest drzá
Jež beze vší podstaty, Může-li v jediném čísle novi
nářském býti tolik přečinů proti slušnosti. pruvdě a
poctivosti, zač dložno míti stranu za tiskem tímto
stojící?

Nešverovým večerem v Klicperovědi
vadle „3880 jednou po delším časo představila se nám

pěvecká jednota „Slavjan“ za spolaáčinkování pěvec,
jednoty „Elíšky,“ pp. F. Knepra, Fr. Kvasničky s
M. Nepeřeného. Skladby mistra Nešvery u jeho účin
kování při koncertě samo se chválí a snahe ředitele
spolko pana professorafDoležila zeslabuje nejvyššího
uznání. Zvlált se líbilo „Kyrie“ a „Gloris“ ze slav
nostní pak měe, „Moravě“ e „Píseň české,“ Mělo se věak
při pořádání koncerta počítati též s pokročilou dobou
roční, aby nemasilo býti divadlo málo obsszovo.

Zlomyslný škůdce. Ze dne 18. na 19.

v „Sleji mariapské“ od nčitelského ústavu k Š sstenám
se táhnoucí, Rány způsobeny jsou sekyrkou neb vo
jevským tesákem. Známo až dávno, že u Bostonve
čeralbo Času dějou se všelijské neplecby, na nichž podíl
berou ženětiny nekalé pověsti a vojsko, tak že „ma
rianská alej“ bývá obklopena vojskem jako v roku
1866. Běda občanu, který by se odvášil do jejich
ležení. Bylo by záhodno, aby orgánové bezpečnosti
přítrž tomu udělali. — Kdo udá škůdce, toma vy
placena bude odměna 100 K.

Večírek v Adalbertinm spojenýs diva
delním představením pořádá jednota katolických to
varyšů společně w křesťan. socialní jednotou paní a
dívek v neděli dne 27, dabna pří restauračním zaří
zení u stolů. Veatap pro osobu 40 h, pro trojčlenou
rodinu 1 K. Sehrány badoa 2 svižné veselobry: Salon
paní starostové od Klášterského a Náramek od Bo
zděcha. Začátek o půl 8. hod.

Slč. Marie Heritesova pořádáv Klicpe
rově divadle 3. krětna samostatný kcncert pod pro
tektorátem slavné městské rady, Předprodej vstupenek
u knihkupce p. J. Peřiny.

Úmartí. Dne 21. t. m. zemřel p. Jan Horálek
ve věka 84 let. Od roku 1864 byl kostelníkem, nejprve
a Panny Marie a naposled u 8v. Ducha. Službu za
stával do poslední doby věrně a svědomitě. Dne 23,
t. m. oa to zemřela jebo manželka Marie ve věkn
63 let. Dne 25. měl pohřeb p. Horálek a pí. M. Ho
rálková, jeho manželka, dnes,

Oprava věší kathedralních. Během
loňského roka vykonán pro rekonstrukcí katbedral
ních věží pěkný kus práce. Letos však o Činnosti
opravné nemůžeme podatí nic aspokojivého, protože
jsme dosud dělníka na lešení nespatřili. Nač ae čeká?
Nemoblo by se s opravou trochu živěji postapovati?

Odbor České společnosti márado
hospodářské pro severovýchodníČechy, se sfdlem
v Hradci Králové, koná ustavojící schůzi v neděli
dne 27. t. m. o II. bud, dopolední v místnostech
knihovny vyšší obchodní školy; při schůzi přijímány
budou přihlášky členské“

Dar. Politické družstvo tiskové pod ochranou
sv, Jana Nep. v Hradci Králové věnovalo Všp
odborovému sdraževí křest. dělnictva 100 K, Zaplat
Pán Bůt! Dejž Bůh více takovýchto dobrodinců!

Výstava prací žáků průmyslovéskoly pokra
čovací v Hradci Králové otevřena bude v neděli dne
27. dubna t. r. v bodově zdejších realných škol ve 2.
patře od 10 do 12 hodin dopol. a od 2 do 4 bodin
odpoledne. — Udělování odměn pilným a bodným
žákům této školy, jakož i rozdávání vysvědčení ko
nati ae bude touž neděli o půl 12. bodině dopolední
tamtéž. Vstap volný.

Njezd rolniectva českéhovýchodusvolávají
hospodářský spolek pardubický, přeloněský a holický
do Pardubic na čtvrtek B. května 1902 na 10, hod.
dopoledne do sálu Měšťanské Besedy. Porokuje se
o krisi cukrovarnické a řepařské, o zrušení daně
pozemkové, a o mlecím řízení. Slavná obecní před
stavenstva a všechny bospodářské korporace nechť
20 středu svého najisto vypraví depataci ku sjezdu.

Pošár. Minalou neděli kolem 11. bod. nočaí
vypokl ve Lbotě pod Libčany u Hradce Králové oheň
ve stodole p. Černého a rozšířil se na 4 hosp. sta
vení, jež také strávil, Zdá se, že zde bylo založeno.

Schůze zástupců muscí a pracovní
ků v oboru historie a archeologie
z českého východu a severovýchodu
konati se bude v neděli 6, července v Pardubicích.
Po příjezdu rapními vlaky problédnato bude měst,
museum, zámek s město, načež zahájen bude rozho
vor o některých otázkách musejních a archeolo
gických. Odpůldne podniknut bude výlet přes Kuně
tico na Kunětickou Hora. Veškoré přípravy pro schůzi
tato vykoná místní | komité v Pardubicích, jež
18. dabna mělo prvou svou achůsi. Přátelé dějin
a starožitností českých budou ve echůsi této vítáni.

Z Dolmí Krupé. — Dne 16. dubna byla
farnost naše poctěna návštěvou hosta venešeného,
milovaného velepnstýře. A dokázala, de dovede ai
vášiti hosta tak vzácného. Četné banderinm, jezdcové
odění „poděbradkami“ a šerpami národních barev,
vyjeli vstříc Jeho biskupské Milosti až na hranice
farnosti, Vjezd Jeho Milosti do dědiny osnamovaly
rány z hmoždířů. Kdyš pak ndp. biskup stanul u
olarobrány, savzněla slavnostní fanfara; po obou stra
nách brány tvořili špalír členové hasičského sboru.
Nejdůstojodjší velepastýř uvítán byl nejprvá tklirou
promlovou čestného kanovníka a místního děkana
vdp. Vinc. Novotného, pak panem patronem s maji
telem velkostatku Janem Šalou, místním starostou
Leopoldem Zachariášem a drůžičkon Marií Mrásko
vou z Horní Krapé. Za zvuků hudby, řísené p. 8.

elanským, veden Jeho Milost v průvodu do fary,
odkudž po krátké přípravě odebral se do kostela
slavnostné vyzdobeného. Kásání ndp. biskupa na

slova: „Já jeem poabýt dobrý . .. mám i jiné ovce,které nejsou s tohoto ovdince, i ty musím přivěsti“,
došlo ardečného ohlasu, na mnohé tváři třpytily
se 6lzy. — Zpěvy v chrámu Páně, ješ s místními
upěváky pečlivé naovičil p. řídící učitel K. Jirák,

došly úplné spokojenosti a pochvaly. Po ukončených
posvátných obřadech poděkovala Jebo Milostidrů
žička Anežka Hyršova s Dolní Kropá. Četnívěřící,
ač chvílemi poprcbávalo, čekali nicméně aš do od
chodu nejd. p. biskupa, toužíce ještě jednou apatřiti
Jeho tvář; banderiam pakdoprovodilo Jebo Milost
až do Něm. Brodn. Bah ratiž zachovati, pošebnati
s posíliti Jeho Milost; krásné chvíle, strávené v pří
tomnosti | milovaného| velepastýře, nevymisí nám
s paměti nikdy!

Z Lumělce. Dne 10. dubna zavítal do naší
borské vísky náš ndp. biskap královéhradecký. Dloubo
těšili se všichni ne onen den, a když ee přiblíšil,
vyšel náš zbožný a upřímný lid vzdáti úctu nástupci
sratýchapoštolůa světil onenden jako velikýsvátek.
Postaveny 2 krásné brány a a každé i té nejchodší
chatrče vlál prapor. Banderiam jelo vstříc majíc
v čele hraběcího lesního p. R'etechla. U druhé brány
vslaly čest J. B. M. slavné sbory hasičské a velite
lem p. Krantorádem. Dojemné promluvil dp. farář
a p. řiditel káru. Jménem obce uvítal srdečně J. B.
M. starosta p. Karel Hrubý a dceruška jeho tlumo=
čija velikou radost mládeže nad tak vzácnou návětě
vou. Po významných obřadech dékoral jménem vdech
biřmovanců žák Jan Vrzák, a tím ona ulavnost pro
naši vesnička tak velice památná se ukončila. Au
o půl 5. bod. odjela J. B.M. za hlaholu zvonů,
střelby a huby, provázena opětně banderiem a al.
obory hasičskými. Kéž by Bůb allil J. B. M, a dal
nám ještě jedenkráte dočkati se nezapomenutelných
pro nás okamžiků,

Z Pohledu a Něm. Bredu. JehoMilost
odp. biskop Urálovébrajecký může býti a výsledkem
své visitační cesty ve vikariatě Německo- Brodekém
spokojen. Cesta tato podobala se vítěznému pochodu.
Veškeré obce učinily vše, seč jen byly, aby avého
zbožňovaného arcipastýře apůsubem co možná nejslav
nějším uvítaly, Co však těmto projevům zvláštal ceny
dodává, jest ta okolavat, že obecní zastupitelstva
jednala skoro vesměs z vlastního popudu, aniž by
k toma dachovenstvem vybídnots býti manla. Totéž
platí i o městys: Pohledu. Sotva že se roznesla práva,
že zde sv. biňinování udělováno bode, eešel se obecní
výbor a osnesl ce, ač z Němců a Čechů sestává,
jednomyslně, že svéma b'skupu prokáže čost, která
ma jako vrchnímu pastýři přináleží. S velikou toah>u
očekáván milovaný arcipastýř. V chramu Páně, kamž
se po kratičkém odpočinku odebral, panovala vše
obecná zbožnost a patrné nadšení, jež svého vrobole
dosáhlo, když Jebu Milost mezi měl svaton na kaza
telno vystoupil a vycházeje od denního evangelia,
tkhvými slovy německy i Český k zástopu promlovil,
vybízeje ho, aby avé apolečaé matce katolické církvi,
která nás pečlívě odchovala a o blaho naše neunavné
pečuje, vždy věren zdatal, Jedním z nezapomenutelných
dnů pro mládež pohledskou jest zajieté osmnáctý
duben, kdy přijala svaté biřmování z rukou svého
milovaného Arcipastýře.

Z Habrů. Dávno již neodělose město naše
v tak slavnostní hbáv, jako u příležitosti návštěvy
J. B. M. Byla to vpravdě velkolepá demonstrace ka
tolictví. Zástupcové městské rady vyjeli naproti J.
B. M. a p. purkmistr Pokorný vítal nejdůstojnějšího
pastýře vroucími slovy, dávaje na jevo radostnou
touhu, kterou naplněna jsou srdce všeho obyvatelstva.
U brány na pokraji města zbudované očekávaly
J. B. M. s místním dachovenstvem všecky měntské
korporace, sbory učitelské, mládež « v čele jich
zástapcové úřadů politických, soudních, eamosprávných.
Viděli jsme tam p. komisaře Šprongla z Čáslavi, p.
c. k. rada zemského sondu Seidla, p. okr. starosta
Bradáče, p. patronátního komissaře říd. Seidlera, p.
c. k. škol. inspektora Fráňu a mnoho jiných pánů
repraesentantů předních úřadů, mezi ními ip. barona
Česlav Rajského z- Dabnic na Vilimově. Jakých eym
patif dobyl si a nás nejdůstojnější velepnatýř, patrno
z tobo, že večerní zastaveníčko a lampionový průvod
konán byl za účasti celého města, Místní epěrácký
spolek za řízení p. říd. uč. Kluha přednesl elavnostní
kantáty a hudba několik skladeb, mezi nimiž p. bis
kap objevil se a znova všem radostně dojst děkoval.
Dloaho bade naše město vzpomínati těchto slavnost
ních chvil a bohdá, že atanou se základem nového
a silnějšího ještě roskvěta katolickéhu uvědomění.

Z Dol. Bnčic u Čáslaví. (Úmrtí).Dne
14, t. m. pochován byl za četného účastenství obe
censtva vynikající občan p. Patrelt. Zesnulý těšil se
pro svoji přímou povahu a vynikající občanské vlast
nosti úctě a vážnosti všech, kdo ho měli příležitost
poznati. Odpočívej v pokoji!

. Poklad. (Ze Zbraslavic). Při lámání kamene
přišli dělníci na vzácný nález. Vykopali totié ná
dobku s hlíny primitivně zhotoveno, v níš nacházely
se mince z dob Spytihnóva a Vratislavaz jedenáctého
století. Mincetyto jsou krásnězachovaléapo očištění
od hlíny zabělelo se čisté stříbrojejich jasněi s obrasy
a rytinami. Že „poklad“ tento způsobil nemalý roz
ruch, rozumí 5e samo sebou.

Z Malešova u Kutné Hory. Nášdopis
o zamýšleném obsazení místa obvodního lékaře hnul
stojatými vodami nálešitě. Pečlivě tatlaný plán so
nesdařil dík p. inspektoru panství Teklému, kte
zasadil se o to, aby místo bylo obsazeno tak, ja
obecenstvo si přeje. Při posledním zasodéní okr.
zastupitelstva zvolen byl z 38 odevzdaných lístků
patnácti blasy p. Dr. A. Martínek, dosnd prozatímní
lékař v Malešově. Bude tedy obec naše moci klidně
kráčati vatříc svému rozvoji bez obavy,de by sestala
bříčkou žalostných poměrů, v jakých dříve tonula.—
V sousedních Křeseticíchzvolen byl pro nový obvod
p. Dr. Vodička, také dosavádní obecní lékař. Oběma
pánům gratulujeme.

Z Malína u Kutné Hory. Příkladstaro
kolínských pěstitelů zeleniny ponukli naše hospodáře,
aby hledali východiště r uentěšené situace, do níš
zelenáře natlačuje nezřísená konkurence, Proto svolali
dne 13. t. m. poradní schůsi do Malíne, v níš bylo



jednáno o zlepšení poměrů pdetitelů světoznámýchplodinmalínskýcha hlízovských.Usnesenopaksaložiti
společenstvo pro pěstování a zušitkování plodin sele
nářekých, které bude bleděti, zvelebiti toto udvětví
národohospodářské a sjednati mu nálešiton platnost
zvláště při prodeji. Je dobře, že rolnictvo pochopuje
myšlenku sdružování a že ji také ve skntek uvádí.
Vědyť dueska jen tím dá se čeliti těm nepřátelským
vlivům, které ze všech stran na rolnictro dotfrají.

Z Německého Brodm. Poradyvýstavního
výboru k pořádání hospodářské výstavy v našem mě
stě konají se horlivě a lze doufati, še tento zájem
přinese sdárný výsledek. Není ovšem diva, že jistým
lidem i tato pro celé město zajisté významná u také
prospěšná vůc uedá dobře dělati a za kámen úrazo
svých osobních zájmů berou si poslance Joa. Hyrše.
Nejsme nějakými advokáty jeho, třeba tak tvrdily i
kotnoborské Podvysocké Liety, ale abychom bili do
věcí pro osobu, toho nikdo rozomný žádati nemůže.
Ostatně doufáme, že ačitelstvo samo pozná, že, kde jest
jejich chef, tam 1 ono může čestně přiložiti ruku.
Pokud proud našeho života známe, můžeme říci tolik,
že, svede-li so výstava a jména členů užšího výboru
ručí za to, že ce zvede, a učitelstva zůstane stranou,
psk řekne se, nač potřebujeme učitelstva ve veřejných
podnicích, dovedeme to bez nich také! A tak vliv a
posice učitelstva dost mizící, zmizí docela. Přiložme
tedy raku společně k tomoto dílu, cesta ve jistě
najde, jenom vůli dobrou míti. Již předem přejeme
tomu zdaru. — Výroční koncert „Jasoně“ konán byl
nice a mrarním úspěchem znamenitým, sale bmotným
slabým. Zvláště vynikl klavírní koncert p. Ungra,
ředitele chora. Přejeme p. sbormistra i spolku k no
vému tourné více lásky 8 ocenění než stalo se posledně.

Z Kutné Hory. Zdejší klášter sester Vor
šilek postavil podle klášterní badovy pěknou kaplí.
Poněvadě pak prostředky kláštera nejsou tak znečné,
šádal na sl. obci zdejší příspěvek. Byl také povolen.
Nyní však jistým pánům ge to rozleželo v hlavé a po
příkladě sociálních demokratů a liberálních židů ví
deňských podají proti toma prý protest, aby jmění
obecnínebylo tímto způsobem rozhazováno. Bude dobře,
když katoličtí občané si jména těchto „protestantů“
dobře zapamatují a učiní dle toho své důsledky.

Ze Žamberka. 0d 6. do 13. dubna konány
byly v našem městě av. missie, kteréž vedli dpp. P.
Jemelka a P, Odstrěílík, členové řádu Jesnitů z Praby.
Sotva promlovili od srdce a přesvědčivě, zbožný lid
plnil prostory velikého chrámu, Vrchol krásných těch
duševních bodů a radostí dosažen zajisté, když v so
bota večer ověvena socha Marie Panny, kterou ne
známá dobroditelka a zbožná paní baronka Oskar
Parischová kostelu žembereckému darovala 8 pak
v neděli odpoledne, když avěcen byl missionářský
kříž. Více než tři tiafce bylo kommanikantů kromé
přespolních. Lidé vážní, staří, rozšaťat byli achvácení
dojmem a polěšeni v srdci svém. Přes 1560 roků
aplynalo od poslední missie v esadě zdejší. — Jen od
kudsl ze vzcálíbyloslyšetiďábelskýchechtot—snad
alkoholiků, kterýžto chechtot vyzníval z jednoho
plátko, vycházejícího kdesi ve Vysokém Mýté, aby
potapil i vldp. děkana i sv. missie — hlas lida však
odsondil náležitě individua ta a tím dáco již dosti
učinění.

Krutý farář. Víte,kdejsouOamyalovice*
e ne — rád věřím. Jest to malá vesnice na zlatém

prohu u Poděbrad, kde žijí lidé « hlavou i bez hlavy
a starají 8e ponejvíce o svou řepu. V Oamyslovicích
se vylíhla kachna, skvostný exemplář, u poněvadž se
jí zdejší a okolní vody nedoporučovaly, vzlétla do
výše, by vyhledala nějaký čistý proud — létala, lé
tela, až zalétia do Vysokého Mýta a tam nalezla Čisté
„Lidové Proudy.“ — Zapadla ubohá, nevědouc, že
v těch proudech kalem a špínou potřísní perutě své;
uchopily rozčeřené „Proudy“ kachna tu, vyšpikovaly,
a prodávají obecenstvu porci pouze za několik haléřů.
Ale co se vlastně v těch Oamyslovicích stalo? Hrozně
věcí. I řečtěte 81 jen vysokomýtské Lidové Proudy ze
dne 1%.dubna 1902, č. 9., tam to stojí černé na bílém.
Do pozadí ustupují proudy křesť. krve v Číně, okrut
nosti na Boeřích páchané nestojí ani za řeč proti
hroznému zločinu, jaký spáchal ten tvrdý mamonář,
farář Onmyslovický. „Pokrokovějším“ (I) občanům
v Uumysloricích dosud vatávají vlasy na hlavé. Dle
„Proadů“ zemřel tam bez penéz, pole, role a luk
ubohý lazar, jemuž se za celý jeho věk z farního
dema nedalo ani drobtů (ten biblický Lazar je opravdu
dvojnásob abohý, porovnává-li ho pisálek « notorickým
epuštěncem) a farář mu odepřel kfestanský pohřeb.
Ubohý tento lazar, pokud živ byl, neseděl ovšem u
domu boháčova, nýbré vysedával po celá deaftiletí
v šidovské kořalně v Oamyslovicích, odkudě jiš ráno
v neděli a svátek pod tvář Boží spitý vrávorával do
obecné „átalny.“ — Obec Oamyslovická vydržuje
totiž pro své vynikající příslušníkyobecní ost...
chou fíci pastouška, aby po namábavé práci u stolu
židovky měli zajištěný odpočinek. Tož tento ubobý
lasar seděl dne 1. března t. r. při židovském nápoji
a se svoji pilnou návětěva odměněn byl šidovkoa
sdechlým ptákem, kterým se oslavuje slavnost av.
Martina. — Pohřben v útrobách lazarových celý pták,
a savlažován důkladně melasovým mokem. Po lakal
ských hodech dostavila se mrtvička a labužník, ne
amiřen » Bohem a lidmi, narukoval k veliké ormádě.
Nedivno, še farář, prohblédaje k celómu životu aemře
lého, veškerá účastenství při pohřbu odepřel. Ale
bylo zle a zle. [hned začaly troubiti některé trouby
na sdejším Jioně, že otřásaly so základy kostela a
fary, kdo věrný strážce Siona jakoš i špatný katolík,
svoláván do zbraně proti faráři, který dle „Proudů“
obchásí a odkopává příkasy a zásady o (I) křeslanatví.
Plné tři dny a tři noci naříkal šedivý farář nad čer
ným sločínem svým, kterýš prý ma od oreček a be
ránků pokrokovějších (I) vytýkán byl — jde do sebo
a slibuje s toho srdce, že se pro budoucnost: opravdu
polepší, zanechá lakoty a mamonu a bude hleděti, aby

i v nedbalkéch pěknó vypadal. Veškeré v Oumyslo
vicích nalakocené peníze ibned věnuje na postavení
veliká mydlárny r místě, aby její důležitý výrobek
jistí lidé měli hned po ruce, zvláště ale slibuje, že,
dá-li Bůb zdraví, bude od 31. února 1908 choditi na
pivo do krámku, pak bude zas hodný afošácký farář
a emyta bude veškera vina. Konečně dá postaviti
zemřelému ubohému lazaroví na hřbitově | oumyslo
vickém pěkný pomník e nápisem: Zde leží František
Lounek, jehož umrt zavinil klerikální fanatismus sdej
šího faráfe. — Z lítosti postavil vděčný ctitel.

Ze Zlebů. Blahovolnou přízní p. ředitele
Můllera, jakošto putronátního komisaře J. J. knížete
Fr. Jos. z Auoreprrgů a obětavostí občanů bade při
kročeno k opravě starobylého kostelíka sv. Bartolo
měje ve Vokřesnnčí. Kostelík ten jest starobylou pa
mátkou české gotiky a vldp. vikář Ant. Schreibar,
který se opravy s láskou ujal, zaslahuje díků za zá
chrana tak vzácné památky.

Z Přelonmče. (Přednáška dp. P. Milons Zá
ruby ze Želiva). Due 320. dubna b. r. přednášel
v naší Svornosti P, Milo Záraba ze Želiva: „O rol
vickém programu naší křest. sociální strany.“ Pojed
nal o blevních příčinách velké zadluženosti, o právu
dědickém, o úbytku dělného lidu.na veukově, o da
ních státních, zemských a okresních. Náležitě nám
vysvětlil, vo je americká sJoutěž, o levných sazbách
vodních dréb, o refakcích akciovářů dráh, o borsách
obilních, o blanko-termínovém obchodu a o neblabém
prostředkování c, zv, III. ruky, Na výsoat že třeba:
Zlepšení zákonodárství a upravení práva dědického;
statek sluší odhadovati dle čistého výnosu; af se 28
veduu domoviny — nezadluženost statkův; úvěr rol
nický i dovoz obilí selského ať se zlevní; af je za
vedena jediná postupná opravealivá laň; ať se zlevní
převody živností z otce na vyna s opraví se vý.ěvek
rozomně. Vše se organisuje ve světě i výměnkáři,
j:n ne rolníci atd, Srdečné díky dp. řečníku,

Z Týnice m. L. Přeloženímdělostřeleckých
cvičení z našeho města prázdnilo se na dobu letní
maožství rozkošných bytů, které výborně by se ho
dily p. výletníkům. [ ustanovilo se komité v čela ce
zasloužilým p. E. Pospíšilem, aby obecenstvo bylo
na to upuzorněno. Skytáťt zdejší krajina všeho, čeho
jenom srdce letních hostů mobou si přáti: koupele
v Labi, prochásky v blízkých lesích, dráhu v místě,
levné živobytí v huatincích — zkrátka vše. Právem
lze ee nadíti, že stane se milým útočištěm všech po
příjemném u zdravém životě venkovském toužících.

Z Golě. Jeníkova, Naše po širém okolí
pro záplavu cizího živlu pověstné město počíná ae
probouzeti z dřímoty a zmalátnělosti, do níž uvedeno
bylo vlivem stravy cizí. Zásluhu o to mají naše
spolky, „Sokol“ a „Václav“, které berou se za šle
chetným clem, obecenstvo poučíti a k sebevědomí
povznášeti, neduvajíce ae strhovati do víru prázdných
hesel a boucharonských frází, dík vedení, jemuž se
podřizají. Doufáme, že činnost jejich za zimní uply
nulé období bude jim pobídkou, aby na dráze ob
jektivity setrvaly. — Naše školní mládež i rodičové
jsoa zarmoucení nad chorobou milého katechety svého
dp Nováka, jenž byl nucen vzítí si dovolenou. Pře
jeme mo brzkého pozdravení.

Z Hostačova u Golč. Jeníkova.
Obětavostí majitele zdejsího cukrovaru p. bar. z Cla
nerů byla právě dokončena úprava cesty ku kapli
av. Jana Nepomuckého a nyní bude se kaplička tu
opravovati. Obnos žádoucí jednak uhrazen bude da
rem p. majitele cukrovaru, jednak dobrovolnými
příspěvky p. dodavatelů řípy, kteří ochotně pří vybí
rání penéa za řípu dárky na tento účel složili. Buďtož
ji:: tíuto vzdány společné díky!

Z Potěh u Čáslavi. Smatná aféra uaše
blíží se k svému rozuzlení. C. k. vrchní zemský sond
nedal místa námitkám obhájce obžalovaných hajných
a tak bude se sond odehrávati před porotou kutno
horskou v květnovém zasedání. Vzhledem k sensační
této události panoje mocné vzrušení ve všem obyva
telstvu. — Bývalý naš vel. pán nyní farář Nasavršeký
Jos. Klapka, který za mnohaletého působení v naší
osadě tak hlubuko se do srdcí všech vepsal, jmenován
byl farářem v Křívsoudové, k čemuž ma upřímně
blahopfejeme.

Ze Zásmuk. Obecní volby konané ve
znamení svornosti dopadly vesměs dle přání občan
tva. Zvolení byli do městského zastopitelatva mužo
vé, kteří, nemajíce owobních zájmů, dovedou město
nezištně a svědomitě epravovati, Nadůjeme se od
uového zastup.telstra toho nejlepšího a doufáme, že
důležité úkoly, které jim k rozřešení ponechány byly,
naleznou v nich pracovníky pilné a zdatné.

Z Kutacherska. (Živelnípohroma). Tak
vábně počalo letošní jaro, ale dloaho radostná nálada
netrvala. Pobrome, která stihla východní cíp našeho
okresu při prátrší mračen v polovici dubna, vybur
curala rolnictvo z blažených plánů budoucna do
smutné přítomnosti. Rolaictvo £Třebešica Neškaredic
nezapomene na letošní jaro hned tak. Ohromné spousty
vody strhaly pole, zatopily laka a jako dravé bystříny
vrhaly se do příbytků níše položených až na jeden
metr vysoko je saplavujíce. Dávní pamětníci nebyli
evědky něčeho podobného. Pravé Boší dopuštění.
Veškeré chvály zaslnhuje ale politický úřad, který
hned se ujal postitených a vyslal komisaře, aby
pravý stav věcí zjistili. Podobně rozhodně zastal ae
nešťastných i poslanec p. Dr. Pacák, jemuš telegra
ficky byla pohroma adějena a učinil na příslušných
místech kroky, aby dostalo se všem úlev. Jak vá
hodno by bylo, aby konečně došlo k zemské poji
Aťovně proti všem škodám živelním,

Z Prebluze. (Zřízenínovéhozálok.a úspor.
epolku dle Raifelsena). K radosti všeho občanetva
místního i okolního zřízena byla u nás záložna pod
rmon: „Společenstvo zálož. a úspor. spolka v Pro
blazi a okolí s neobmezeným ručením“ Čtenářeko
hospodářské Beseda v Problazi, sledajíc vývin nové,

národobospodářské vědy v království Českém, spočís
vající na vymanění rolpictva « tísnících dlahů posky
továním laciného, rychlého osobního úvěru v zálož
nách Raiffeisenových a pozorujíc prospěch podobné
záložny v Dobaličkách u Sadové, pozvala fankcionáře
této záložoy, aby o důležitosti a zřízení záložen pu
dobného systema laskavě přednášku vProblozi učinili.
Dp. František Douda, předseda a p. Fraotišek Kudrna,
pokladník, žádosti této laskavě vyhověli. | Výsledek
přednášek že byl dobrý, nasvědčuje jit ta okolnost,
že hned za členy přihlásilo se JŠ iutelligeatních a
snažívých bospodářů místních i okolních. Dobrým
příkladem předcházeli páni Harrachovětí úředníci ho
spodářsko-lesní a protož také bned se konala usta
vojích první valná schůze s volbou předatavenstva s
dozorčí rudy. Nově zřízené záložně dle Raiffeisena
na Problozi a okolí voláme: „Zdař Bůb!“

Z Telecího. (Opozděno.)Svátek Zvěstování
Panny Marie byl pro katolíky Telecké radostnon
slavností, Před službami Božími činil slavné vyznání
víry před ovlou abromážděnou katolickon osadou Josef
Leksa, evangelík b. v, Jemu slouží ke ctí, že všem
násilným přikořím mu činěným ze strany evangelické
odolal a od úmyslu avóbo odvrátiti ae nedal. Čričeut
nábošenské mu uděloval a vyznání víry od ného při
jal místní katolický farář dp. A. Rejzek.

Výstavku umělecko-průmyslového
ráKE nepořádá měst, prům. maseumv Hradci Kr. ve
dnech od 27. dubna do zb. května v slavnostní aíni
zdejší školy obchodní. Výstavka ta zahrnuje v sobě
1. nábytek moderní, původu hlavně anglického a ame
rického; 2. práce keramické a to jaksi vývoj jejich,
prácemi starých Řeků a Římanů počínaje až do konce
prvé poloviny předešlého atoletí; 3. předlohová díla,
při kterých hlavně na zařízení moderního bytu vzat
jest zřetel. Výstavka tato umožněna blavně benevo
fencí dvorního rady Sraby, který jako řidite) nmělecko
průmyslového musea ve Vídní veškaré vystavené
předměty průmyslovému musen zdejšímu 8 obzvláštní
ochotou zapůjčil. Vzhledem k poučnosti výstavky té,
jakož i se zřetelem k tomu. že vetap po celou tu
dobu bude úplně volný, doufáme, že účast na výstavce
tě bude podobná jako byla ona při výstavce poslední
dobou zakunpených musejních předmětu ve škole
odborné.

Čtěte a rozčířnjte pozoruhodnou novinka!

Miatr Jan Hus nebo sv. Cyrill a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zaslubuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h.

Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.
(Morava).

Různé zprávy,
Jihočeská výstava v Táboře, pořádaná

od 3. do 31. srpna letošního roku, splní zajísté oče
kávání všech přátel hospodářského, průmyslového a
kultarního pokroka našeho národa. Rady vystavovatelů
den ode dne se množí. Výstavní terén, přírodními pů
vsby bohatý, musil býti rozšířen a pracuje se tu na
zbudování pavillonů a celkové úpravě velmi pilně.
Také oddělení školské m národopisné soustředí po
zornost navštěvovatelů. Upozorňujeme, že lhůta k pří
bláškám pp. vystavovatelů končí dnem 30. dubna.
V měsící srpnu konáno bude v Táboře neméně než
dvacet různých sjezdů a valných shromáždění, *

Realistická zahraniční politika.
L'ga + 18. Vedle záhlavních článků, které obstarávány
jsou po výtce lokálkami z některého města, zabývá
se „Čas“ též zahraniční politikou. Ve dnech právě
miaulých za předmět své starostlive péče reformátor
ské obral sobě Rasko. Pozorný čtenář nemůže si to
hoto počínání realistického nepověímnouti. Úmyslné
natírání na černo, zveličování chyb bije ta do očí.
„Čas“ na př. episovatele Gorkého proti vládním čini
telům bájí naprosto bez jakýchkoli výhrad a obme
zení. Uznávajíce spisovatelské umění (zorkého, nemů
žeme souhlasiti s jeho revolučními choutkami, o
kterých zapomněl se „Čas“ svému čtenářstva zmíniti,
My posud máme přesvědčení, že lidská důstojnost a
vzdělání, bez kterého nemůže přeca bý'i i spisovatel
Gorký, nejsou úměrny cboatkám po ničení a mlácení.
[ím méně mobou býti spokojení « Gorkým oni čini
telé v Rusku, jimž jedná ne o společenský pořádek a
již zajisté dobře vědí, jakou Bílu na novzdělané
vratvy lidové má jakákoli sagesc=. | Podobnými jedno
strannými sympatiemi zahrnoje „Čas“ revoltující sta
deoty. V právech volného shromažďování bylo stu
dontům ruským mnoho povoleno, ale všechno to ne
stačílo. Což ubírá ve studen úm volnost a svoboda ko
stadiu? J-8t přece nejpřednějším účelem srudentstva
studovati, dosábnouti životního povolání a zaujati
určité místo společenské Ruští studenti však koketojí
s revolučními hesly, starají ne nezrale 0 Ústara 8
hovějí choutkám nibilistickým, k čsmu ke všemu vláda
přece mičeti nemůže. „Čas“ však tomu rozamí jinak.
Všechnykousky stadentetva raskébo jeou vážnou ana
bou po pokroka a roevoji. Krásným reliéfem k tomu
humánnímu rozvoji jsou atentáty, vrašdy a posledně
emrt ministra Sipjegina. Umruzněný orgán strany
Masarykovy aní nešpeti, že by suroré zavraždění
Jipjagins neschvaloval, mno epíše podle něho vražda
ta má býti výstrahon, aby vláda ruská povolila. Přes
všechnu snahu vlídy ruské objevují sa znamení vě



štící, že počíná fáditi v Rusku zase nihilismus, jenš

ve své ničemnosti nejpřednějšími Apisovateli ruskýmijest zbičován v dílech literárních. Nevíme,zda „Čas“
raské autory, které jindy tak vřele odporučuje, ne
zatadí brzy pro názory protinihilistické mezi zpáteč
níky. Nemám sice příležitosti, čísti německo-židovské
noviny,kterédílemvědía dílem tuší, že nynějšíbouře
v Rusku jeou z ciziny importovány, ale z citátů
těchto tiskovin, v naší žurnalistice ta a onde uve
tejňovaných, vycituji tentýž dutý tón a totéž vyčichlé
a strojené horlení jako v domácím našem „Časn“.

Obchod s lidským vlasem. O obchodu
tomto málokde se činí zmínka a přece existuje mnoho
rem, které agenty a příjmy až po 20.000 K zaměst

návojí, Nejvíce cestují M: obchodníci Rakouskem,Německem, Francií, Italií, Švýcary,Ruskem s Čínou.
V mnohém kraji prodají dívky vlas svůj dosti lacino,
neboť jako ženy uosí stále pak čepce jaku na př.
+ Bretoňsku, čímž zůstává ovšem ztráta vlasu zatajena.
Tmavobnědý s černý vlas přiváží se zČíny, Franete,
Ralie a Portugal, žlutavý z Hollandeka m Norvéžska,
„šlatý“ z Němec a z Čech. Nejdražším jest vlas bílý
a šedivý. Za bílý vlas žádají pařížští obchodníci po
€00 koranách za oncí (unce jest20 gr.) Anglie skn
poje ročně na 160:000 liber vlasu a to ponejvíce
e výročních trzích « Německo, Francii a Italii. Tu
prý sedí ve venkovských městech často i přea sto
dívek v řadě s rozpuštěnými vlasy a Čekají na kupce,
Pařížští hadráři vyberou ročně ze smetí pěknou su
mičku za vlos, jehož se k účelům divadelním používá.
Ceua tohoto „vlasu“ obnáší dle jakosti od 80 až do
300 koron za libru,

Smědl čeplel. Při taneční zábavě v Násed
lovicích, když | veselí chasy dostonpilo nejvyššího
stupně, vynikl svým ferlnářetvím hlavně čeledín Č.
Otýpke, jenž provozoval rozličné kousky: rozkonsal
suby sklenici, u kališka skleněného ukoual ucho atd.,
až konečně požádal hadebníke Zeleného o čepici, že
ji sní. Zelený mu ji ee smíchem vydal v domnění, že
Otýpka jen žertuje, ale když viděl, jak čepici na
kousky roztrhal a začal skutečněpo konscích na ní
si pochotnávati, zůstal mu stát rozam, A Otýpka
enědl skutečně celou čepici až na rozetku.

Národní podník. Myšlénka| avépomoci,
která sotva če vznikla, bleskem opanovala českou ve
řejnost, vzbudila zároveň také pozornost a obavy
v kruzích, kteří mají na tomzájem, aby náš český
obchod a průmysl spolu i zámožaost, jakožto podklad
rozvoje duševního, se nerzmohl, aby nepřátelské cizině
i dále volno bylo kořistiti z národního jmění našeho.
To mělo v zápětí nekonečný řetěz překážek, nástrah
a přímého obrožování, při čemž eaháno k prostředkům
nejnehodnějším, z nichž uvádíme na příklad, že
veškoří vyrabitelé tužek, po marném úsilí škoditi
„Národnímu podniku“ na stranách jiných, snížili
snačně cena výrobků svých, aby „Národní podnik“
obrozili na místě nejcitlivějším. První nadšení u nás
vzplanuvší rychle vychladlo. Upsané podíly, a kterými

správa podnika počítala, nebyly až dosud placenyýroba nová, pro kterou nebylo u nás sil odborných,
vyžadovala značných nákladů. Tím, že vypláceny
ihned z počátku po několik let slušné dividendy,
vzrostl sice následkem důvěry základní kapitál, nikoliv
však provozovací jistina, které jest nezbytně natno
ku rozšiťování závodů, opatřorání atrojů, zdokonalo
vání výrobků. Tak se propracoval „Národník podnik“
za 6 let těžké práce tak daleko, že dnes výrobky jeho
výtečnými stroji a znamenitým materialem mobou 80
eměle na roveň postaviti výrobkům továren avětových.
Nyní všsk notně potřebí rozšíření obchodu sopatření
většího množatví strojů. A tu se teprve pociťuje, jak
výbodným by bylo, výroční zisk věnovati zdokonalení
a rozmnožení výroby. Že podnik etojí na zdravém
podkladu, toho důkazem jest, že vo správní radě za
sedli mužové vesměs praktičtí, v průmyslu i obchoda
ebeznalí, kteří mají v závod takorou důvěru, že bez
estychu hotovi jsou k závazkům na pobled pro ne
analce povážlivým. „Národní podnik“ stojí pevně.
Třeba jen rozšíření a rozvoje. A tu je v první řadě
třeba, aby také ti, kdo jaon majiteli podílů, nové po
dílníky získali, aby naši vlastenečtí činitelé, naše uči
teletro, obchodnictvo atd. „Národní podnik“ horlivým
edebíráním výrobků podporovalo. Podaří-li ae bohdá
+ brzku „Národnímu podniku“, aby dle všeobecných
snah se vyšvibl, získá tím velkolepá idea s.ópomoci
měrou neobyčejnou a v zápětí za „Národním podni
kem“, jakožto průbojníkem, vynikati budoa jiné pod
miky domácí, zejména v oborech, kde zcela jeme dosud
v rokou kořistivé ciziny,

BOleté marezominy rektora Magul
fika dra. J. Lad. Sýkory oslavilipražštíbo
hoslovci ve atředu dne 18. dubna t. r. způsobem dů
stojným, upřímně dojemným. Poslachárna II. ročníku
byla k tomu cíli vkusně ozdobena. Usmívaje ee
vstoupil rektor v průvodu děkana do posluchárny,
kdež přivítán byl Bendlovým sborem: „Toťden .., kterýž
učinil Pán.“ Posluchač lí, ročníku pan Marek přednesl
ma případné blahopřání. K dikům za překvapení při
pojil Magnifikue vzácnou radu asi takto: „Za našich dob
má kněz veliký úkol. Aby pak tomuto úkolu dostál,
třeba ma vzdělání, hlubokého vzdělání. Nemůžeť
8 prospěchem vyvraceti námitky nepřátel a bloudící
na pravou cestu přiváděti, jediné kněz, který si osvo
jil důkladné vzdělání. Proto prosím vás, drazí, hieďte
času přípravy co nejavědomitěji vyušiti, Bnďte však

prospělo by bez zušlechtění mravního. Ať učitel
je sobovzdělanější, nedovede-li svým příkladem potvr
zovati to, co hlásá, pak jistě dvěma rakama boří, co
jedněmi ústy vystavěl. Knězi jeat třeba nejen učenosti,
mýbrá i mravnosti, a ta vás opět a opět prosím,
abyste s hlabokým vzděláním spojovali též čistotu
mravní a zachovali ei snahu o ctnost po celý šivot.
V divotě kněze je mnoho pokušení, tím více jest se
ma míti na pozora, tím více užívati jest ma těch
milostí, kterých načerpati může ve svědomitém plnění
svého povolání, obavléště kdyš denně přichází ko

stolu Páně. Jsou to slova snámá, která jsem k vám
romlavil, ale myslím, že ve svláštním okamžika,

jakýmjest tento,zvláštěutkvív mysli.“Po Bendlově
slavnostním sboru odchásel rektor v mocném po
hnotí za neustálého vivat, vivat Megnificne!

Jak jvati máme paramenty.
Dnešní směry polského umění církevního. Německý
minnesinger o obraze církovním. Výzdoba interienru
chrámu ve Špičkách atd. přináší uubnové číslo katol.
měsíčníku „Bošetšch“, věnovaného Českému umění
cÍrkevnímo, na nějě předpláci se ročně pouze 2 K
v Praze na Vinobradech, Krameriova ul. č. 10. Ka
tolickým epolkům zasílán „Božetéch“ bezplatně,

„Slovanská čítárna v Praze. Pro
příchozí hosty ze alovanských vlastí zařídil v Praze
Da robn Ferdinandovy třídy a Perštýna u křižovatky
se Spálenou ul. majitel kavárny „Union“ pan Josef
Suchánek „Slovanskou čítárno,“ kdež každý alovanský
host najdo Časopisy své vlasti a vlasteneckou společ
nost, která se vší ochotou jema podá žádoucí vytvě
tlení, rady, průvod atd. Ve „Slovanské čítárně,“ kamá
také lze adresovati dopisy, zásilky, telegramy atd.,
vyložen je i časopis náš,

Odpírání práva veřejnosti škol“
„Komemského“ ve Vídml. Škola „Komenské
ho“ bude za rok „slaviti“ | 8uleté odpírání práva
veřejnosti! — Zprvu vymlouvali se na to, če všechny
třídy sedmitřídní školy (7 tHd chlapeckých a 7 tříd
dívčích) nejsou otevřeny. Nyní již po léta hlásají lež,
že ae děti ve škole „Komenského“ nenaučí německy.
Všech 12 inepektorů, co jich škola ta měle, byli
vždycky celkem, tedy i s néměinou spokojení. Hrabě
Fries, člen dolnorakouského sněmu, osobně se vo
škole přesvědčil, že děti umí mluviti německy. Tét
baron Gautech rakou dáním alíbil p. hraběti Harra
chovi, že školu navštíví, ale nepřišel; politika tobo
nedovolovala. Mnozí učitelé a učitelky byli ústně
pochválení. Školu si chválí sousední měšťanské školy,
do nichž české děti přestopují. Dříve skládaly děti
dobrovolné zkoušky nu škole německé i dostávaly
pěkná vysvěučení, uvšak stálými dtvanicemi musil
tento učitelský sbor zkoušky odřeknouti. Na to cho
dily děti do vsi [ozersdorfa, hodinu od Vídně vzdá
lené, v zimě i větra, kdež platily již víc, ale dostá
valy také dobrá německá vyuvědčení. Avšak i tam

pra vídeňský tlak prostřednictvímokr. školní radyruck s/L Od května 1895 jezdí děti zase do Břecla
vy. Toto skorem 20leté odpírání práva veřejnosti jest
jiš směšné. uváží-li se, že dělení tohot) práva
nestoji nikoho ni jedinkého haléře. Obeshuje jen to
právo, že řídící učitel může. napaati 1t4letým dětem
propoaštěcí vysvědčení a vepsati v ně tak známku
« mravů, jíž dosud nedostalo již mnoho a mnoho set
propuštěných žáků, jakoby všichni i e jejich rodiči

některý rozumný člověk věřit ještě v německou
amířlivost?

První česká poní do Lard. Všemdůst.
farním úřadům v Čechách,na Moravě a ve Siezsku
dovolil jsem si zaslati ohlášení této pouti, nicméně
docházejí mne četné dotazy, tak že soudím z toho,
že mnohé toto ohlášení na poště se ztratilo. Podrobný
program bude ve všech novinách uveřejněn, jakmile
vyjednávání a firmou Cookovou bude nkončeno. Stano
se tak v nejbližších dnech. Příspěvky na dar votivní
národa Českoslovanekého do svatyně v Lardech při
jímá Leopold Kolísek, farář v Předklášteříu
Tišnova.

Všeodborovému sdružení křesí. dělnictva
laskavě věnovali dále:

8 K: vadp. J. Kaplan vikář v Caclaví; 7 K: sl. Jed
notakatol v Třebechovicích; po 5 K: vdp, Fr. Kraus,
děkan v Zlonicích, al. katol. jednota v Domažlicích;

4 K: vdp. J. Hnátek, farář v Skorenicích, dp. R,
išer O. 9. B. v Broumově;po 2 K: al. Fr. Friedri

chova z Vamberke, vdp. dr. J.Sedláček, professor na
Smíchové, vdp. V. Majer ve Vodňanech (2.80', dp. V.
Jandík, kaplan v Něm. Pruanici, vdp. Václav Pišl,
děkan v Opatovicích, vdp. Fr. Paták, farář v Čelako
vicích, dp. J. Dubec, kaplan v Dol. Oajezdě, dp. J.
Novotný, kaplan v Nekoři, dp. V. Schuster O. S. A.
ve Vrchlabí, vadp. Fr. Kryštůfek, kanovník v Prase,
vdp. J. Kousal, farář v Mříčné, vdp. Fr. Urválek,

farář v Kohoutově; po 1 K: ab J. Černý,katechetav Král. Hradci, vdp. Ant. Šklíba, farář v Oujezdě.
Pokladnička Jednoty katol. tovaryšů v Král. Hradci

1K4h O S PříspěvkysnašněprosíFr. Jukl,kapisn v Hradci Králové. :

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z Králové Hradce darovali:

200 K p. t. p. kapit. děkan Dr. Frýdek, p. pre
lát Fiala, p. prelát Monsg. Hampl, p. kanovník Bar
ták, p. kanovník Dr. Soukup 1000 K,

40 K p. t. p. kanovník Popgerth, p. professorDr.Rath........2. 2.222 80K.
20 K p. t. pan professor Dr. Salo, p. profeusor

o 40 K.
10 K p. t. p. rada Kernor, p. prof. Dr. Domabyl,

k,prot Dr. Jindra, p. prof. Frůhbauer, p. ředitel Dr.yl, p. ředitel Hrubý, p. katecheta Sekera, p. bisk,
sekretář Doskočil, p. vicerektor Dr. Novotný . 90 K.

Tond)

5K p. apirituálDr.Hejčl......... 6 K.
4 Kp. protokolistaBayer......... 4 K.
8 K p. vikarista Kopecký, p. kapl. Brabec 6 K.
2 Kp. archivářŠolc, ........... a K.

Celkem| 1227K.

Z vikariátu jaroměřského:
160 K p. t. p. vik, sekretář, děkan Kozák 150 K.

20Kp.t p vikář, děkan Beran, p. vik. sekrotář, děkan Štěpánek, p. děkan Seidl, p. far. Raml 80 X.

10 K p. děkan Vavíček, p. děkan Geberth, p.
farář Kavan, p. farář Horák 40 K.

4 K p. farář Herkner « K.
2 K p. farář Pohlreich, p.farář Urválek, p. farář

Falta, p. exp. Unger, p. katecheta Martinek. . 10 K,
1 K p. katecheta Kvičera v Králové Dvoře 1 K.

Celkem 366 K.

Z venkovského vikariátu Královéhra
deckého:

24 K 40b p. t. p. děkan Hulata ve Věosta
rech 2.. n 24 K 40 hb.

20 K p. farář Soukupv Lochenicích 200K —,
16 K p. Augustin Kristián kaplanveVšestarech.... 2... 6K—h
10 K p. děkan Šmidt, p. farář Ka

ska,p. farářBečička............ 80K— h.
8 K p. P. Kraus a p. P. Paaplas,

kaplaniv Kuklenách............ 16K—h.
1 K p. P. Hrobský, kap. r Libčanech 1 K — b,

Celkem 106 K 40 b.
bořejších 62 ,—,

v mioolých číslech stvrzeno 6014 „ 80 „
(Pokračování). — Úhrnem 7633 K — b.

Dary a členské příspěvky přijímá pokladník
„Družstva“ Dr. Novotný.

(Zasláno).

domaký újoul dolapáli
křesťansko-socialní lidové strany

v království Českém
v Praze I7. a 18. května roku 1902.
Program sjezdový stanoven po úradě následující:

1. Zpráva o činnosti strany od posledního

endu; vliv a postavení strany v král,'eském.
. Organisace.
. Taktika.

Tisk.
Odborné udružování.

. Otázka rolnická, organisace rolníků.

. Volba výkonného výboru.

Bratři a sestry! Jak z uvedeného programu
seznati jse, čeká delegáty práce nemalá, vyžadující
co nejvíce zkušeností a bystrozraku. Jsme pře
svědčeni, že organisace bratrské delegáty takové
vyšlou. Hlavně na bratry rolníky tu počítáme, dou
fajíce, že tam, kde o nich jednati se má, také
svým hojným účastenetvím na jevo dají zájem o
svoji věc. Rovněž tak plně věříme, že jako vždy
Jindy, tak i tentokráte vítati budeme moci dele
gáty všech stavů pracujících, a že mimo rolníka
spatříme zde i řemeslníka, a řemeslného, továrního
i zemědělského dělníke, již všichni vedeni jsouce
snahou ve prospěch a ku zdaru hnatí křesťansko
socislního pracovati a z bohatého zdroje zkušeností
svých čerpajíce, platně přispějí k správnému osvět
lení a rozřešení i upravení bodů programových.

Přátelé drazíl Slovanská Praha, matička naše,
volá Vás, a my jsme přesvědčení, če hlasu toho
uposlechnete, že do Prahy zavítáte. Vždyť staro
známá pouť se v ty dny v Praze slaví — Vy
přijdete pokloniti se a pomodlit ke hrobu světce
našebo, sv. Jana Nepomuckého, Vy za trpělivost
svatou prositi jej budete; Vy neopomenete navátí
viti i památnou kapli avatého vévody českého
Václava a jsko vědy, tak zvláště letos, v ty emutné
pro lid a národ český doby, prositi jej budete, by
nedal zahynouti nám ni budoucím! — A pak osvě
žení a posilněni, povzbuzeni i nadšeni, přijdete

porokovat a úvažovat o potřebách, tužbách a anaách svých, jakožto stoupenci křesťanskosociální
strany lidové.

Na shledanou v slaté slovanské Praze.
„Zdař Bůh“

V Praze, dne 15. dubna 1902.
Sjezdová komisse:

Josef Hovádel, knihařv Praze, člen výkon
ného sboru; Vilém IKeleš, krejší, č. v. sb;
Václav IMyslivee, redaktor, č. v. sb.; Email

Dlonhý-Pekorný, kaplan,č. v. sb.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, due 19. dubna 1902. 1 hl.

pšenice K 1690 —16 80, žita K 1210—12:40, ječmene
K 9:0—10-20, ovsa K 6 80—7-20, prosa K 9-80—10"00,
vikro K 900—940, hrachu K 1960—91-50, čočky
K 17-50—22-40, jahel K 1800, krap K 16:60-—24:00,
bramborů K 180—39-20, jetelového semínka červeného
K 7600—08-00, jetelováho semínka rus. K 0000
—00"00, máku K 3000—356-00 Iněného semene K 16:00
—1940, 100kg. tit.otrubK1400,pšenió,otrubK1150,
1 kg. másla K 240—1264, 1 bg. sádla vepřového K
1*44—1'60, tvarobu k 0-30—0-86, I vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jeden bl oibale K
5'60—6:00, jedna kopa drobné seleniny K 0'80—1-20,
1 kopa zelí 0'00—000 K, 1 pytel mrkve 2-80—3-08,
1 kopa kapusty K 240 —6-—, 1 kopa petrželeK 1-30—-.

2Dbo

Listárna redakce.
Bolehošť. P. V. Doh. .Zaplaceno do 31. pro

since 1901. :
Skahrev. Vdp. Fr. K, Výkar aš příště.



Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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 cenl

„WSUKNA A
na taláry a jemné modní látky

pro pány šidámy
k nastávajícímu období

va nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

DTK EEXE
Klobouky

platěnéi vlněné vlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové z c. k. továrny Anat.

Pichlera v ŠtyrskémHradci.

©Klobouky
z nejjemnější pletě od oblíbené firmy
P. a C. Habig Vídeř, c. k. dvorní do

davatelé.

Klobouky
slaměné z České společ., továrny a od
firmy M. Weider c. k. továrna na slaměné

klobouky v Praze.

Sportovní čepice.
Má v nejhojnějším výběru vždy na skladě

Josef Dvořáček,
závod kloboučnický v Hradci Král.,

pod podloubím naproti Spořitelně.

i Opravy se rychlo a vkusně zhotovují.EMTEEX G8 KTEDTHEX

HEXNĚŽNÍ

ČK7 DD

ZHKM
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DĚVÁCKÝM SDOÍKŮD:

Libicképísně.-D5"
Zpívejte unisono. 6 K. Zpěvníhlas 1 K.

s Pro 3 ženské hlNašim ženám. $"-i kar. nebos prův. klav. nebo
mal. orch. od Jana Maláta. Part. 1 K, hlasy po 20h.

Vražedný mil Baladaprosmís šený sboraprův.
klav. na 4 race nebo mal. orch. od Vít.Nováka.
Op. 23. I. Part. 3 K, hlasy po 20 h.

Neščasná vojna. |Zíy so
s prův. klav. na 4 ruce nebo mal, orch. od Vít.
Nováka. Op. 23. II. Part. 3 K, hlasy po 30 h.

Kytice písní troubských
Pro smíš. sbor 8 prův. klavíru od Boh. Vendlera.
Part. 2 K, blasy po 40 h.

Čtyři ZPĚVY.prioatjoesna
Op. 18. Part. 1 0 asy po 40 h.

. Pro smíšený sbor 8 prův..
Tři zpěvy. (ad lib.)odJosefaSuka.
Op. 19. Part. 1 K 60 h, hlasy po 40 h.

Pro muž. hlasy bez prův.
Pět sborů. c Nebušky.Op.2.
Part 1 K 20 h, blas 40 h.

: : Pro 3 ženské blas
Tři písničky. bezprův.od Em.
Cbvály. Part. 80 h, hlasy po 15 h.

. : (Soprán aČtyři dvojzpěvy. 5%,
Procházky. Op. 14. Part. 1 K 60 h, hlasy po 20 h.

Stálým adběratelům výhody, objednají li přímo

v hndedním závodě EDITION M Ú.
(Mojmír Urbánek).

PRAHA, jen paf“ Václavská ul. čís. Ži.

Dívka
s pěkným rukopisem přijala by pro večer volné
opisování v obou řečích. Ct. nabídky s platební
podmínkou buďtež laskavě řízeny do administrace

tohoto listu pod značkou »Opisováníe.

EUODO 0000000000000 00000000G00040000007=

ODBOSVO OO0OD O0OODA DODO

Josef Neškudla,

c a kr. dv.vý dodavatel
vwJablomném nad ÚÓrl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
svůj všudež osvědčený 8 mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

šet kostelních pařameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

OOOOOOOO0000000000

OE O RNE NER NARA SARLESDS5
jz APA KO KOK K AK KOAPKOtd 0 BOBO0 0DDDVDNE900OPEN 0D00000BDO 00:01TasononsĚ

RLBLATLUMÍ ©0 v Žamberku. 00

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor
© náležejí

k ci před
měty

levně a

přesně
zhoto

Vhodná příležitost ke koupi
Dne 29. dubma 1902 a vo dmech

následujících konánabude

puoená dřažh
na zboží, do pozůstalosti zemřelého Václava
Titze, obchodní: a v Pardubicích, patřící

v Pardubicích
na Hlavním náměstí v místnostech krámských.

Prodávány budou veškeré potřeby pro pány
jako: košile, límce, nákrčníky; potřeby dámské
jako: šátky, šály, punčochy, bavlna, práce vyší
vané a veškeré potřeby pro vyšívání, pro domác
nost, plátna, kanafasy, krejčovské potřeby. —

O tom se všeobecně věděti dává.

4
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Prvni výroba

věžních

Z + 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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

. oc - -
Oltáře,sochy a j.

ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání kna

hlédautí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rozpočtyneneúčtují.

O00

|
Provedeno ke 300 oltářů.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

I 1 i
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Dřívenežookolivkoupíte,
neračte opomenonti si dříve problédnonti

jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
Divadelní ulice proti kavárně p. Fialy

a budete překvapen novinkami a solidním zbožím
všeho druhu, za ceny nejlevnější a pevné. "if

i tě od nejlevnějších
Nejnovější nákrčníky 28mlerě;c
nejjemnějších anglických a francouzských výrobků.

PB“ Prádlo bílé i barevné."ij
Pro P. T. p. cyklisty touristky:svestery, kama
še, punčochy, pásy atd.

- je košile, pásy, střevíce
Pro Lavn-Tennis rakety,míče,fot baly

na kopanou a Ping-Pong (Lavo Tennis na

"ejn somíky,dělníky4 kok

Nejnovější bluzky, dámskénákrčníkya
we- Dětské oblečky a šatičky. "UN

Šněrovačky, žeručeněvýtečnéfagon 16dle míry se rychle a levně
zhotovují.

Mnoho poochvalných uznání.
k, 21jako: tobolk doutníky,

Kožené zboží, peněženky,krabicena sí

atd.,atd. x dárků. s r
Celoroční výstava 20% praček.

Čínské a japonské dekorační
předměty, rohožky na pohlednice a podo
benky, vějíře atd.

František Čupr
Hradec Králové.

ODOOO00000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,“i

PE“ Božíhroby,"ji
SRB“ křížové cesty,

ZKEXHPXPKHXPRXX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

uměleckýzávod +

Jos. Aieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v obora stavby a ob
novování

oltářů, -wa

M

KPXREXFX KD3 čsĚ
+ /
X křížových cest, Božích hrobů, soch atd a od M

bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně pa levně při výhodných platebních podmínkách, +
Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

počty, cesty atd. ochotné a bezplatně.

x Závod pro kostelní práce a výrobu rámcůve
/ saloženr 1591.

,
ZPXPXHXÉ X PXPXKPXÁX

1400 číver, sáhů

P+x+ +x

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pr

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malé Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 5Ise šeležnými rámy, st

lčmí | vsasením.

Vetkoré rozpočty, akissy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PEB“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalné uznání <“
Založeno roku 1836.

oltáře, sochy evatých a pod.
Mocho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOO000

é : * „v vol) K měsíčně
může ei každý spravedlivě a lehce vydělati. K do
ptání s přiloženou pošt. známkou. — Fr. Pilz,

Emmerich Německo.

8
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Ignáce V. 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.f
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
(E0386U00dněsění:$91gninudrimýninánshujjel

[8940.80ufudng+0fudadaěnýdobujněB bd 0000 0 OY0 100 006

o Založeno m 1850.o

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zášobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohnl zlacené a stříbřené, z2ěse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná te rychleA
sašlou se již svěcené se styraením Jeho' biskupské MI
losti. Btarý závod můj může ae vykázati četnými pocoval
nýmí přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy kaa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, cíborií, rolikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paclikálů, schránek na Nejsvé

tější, pstenek atd. co nejvíce.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Inéného, viněného, bavlněnéko a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„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.UPT 0PP SPS

MB-Pozor:"P
Všechny stěné pp. consumenty a odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozoráujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./8 t. r.veškeré ky
veliny dřevné, které pod různým pojmenováním
jako „Vinacet“ atd., na trh 8 velkými reklamam
uvedeny byly,jsou aakázány, jelikož zdraví lidakému
jako škod ivé uznány jsou. '

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporačuje výtečný a vydatný

|

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,

ovocná vína jako jablečné, borův- j
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 veškor. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnutí.*GoBioBoi *Boi

Kostelní náčiní
BUS" vlastní výroby"E

v hojném výběro má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelutho náčiní,

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-I.

Staré předměty pečlivě opravuje a znovu
v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

7

é . = eoEk pa rail z1 če- a s
vlastní výroby
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u NAEEELE
zVademecum
k seu Brevis Synopsis

materiaram et cásuum (n curs snimaram freguen
tioram. Ad usam potissímam clericoram et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos au

ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 541 — 8%.— Cena brož K 320, poštouK 50.

Knibe se schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po spůsobo slovníku abecedně, po
dárajíc knězi bez obtíčného hledání poučení ber

ečná ve všech pochybnostech kněžského půso
bent se naskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v anthentickém znění
regulas Juris Canonici, neřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX. „Apostolicne Sedis“ o censurách %
církevních a konečně připojen jest celý Syllabna.
Podrobný index usnadňuje bledání v pochyb

| nostech.

Biskupská knihtiskárna. i
MTZ TTLFTYLINILITITNTTYNITTTTYT,

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí šklolní knihy:

LOMalý Kalerhismus
katolického náboženství.

Ce:u 8 výtisku vázaného 80 b.

a2, OLŘBŮDÍ FalBOÁLSUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

a, Vel Kaloohismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 hb.
Katechimy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídmí dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k školního kniho
skladn e 180, slevou proti hotovému zaplacení

Instrukce o katechismu a Olfáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.íS

modernějšímpoža
davkůmvyhovující.

vyzaamenán.*'

Cennikyzdarma.

Oknachrámovákaždé hoslohuaprovedenísezaručenímprácenej Zkrátprvnímicenami

Odbornývelkozávodpromalbu

chrámovýchoken. .

Uměleckýústarpromalbunasklo.

B.Skarda,Brno.

AECOWAVAVEOWENANAM
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Hlaváčkova
patentnímramorová

eovalcha ©
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivontí a nezdolností mramoru jest ne
zmarná a svými vědy hládkými plochami sněho

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,

<»——————————
Pan Josef Krejčík,

umělecký závod sochařský a řezbářský
w Praze.

Písárna a dílny: Bubna 612VII. Sklad: Vel. Karlova ul.
č. 30. Budova ov. Václavské záložny.

Zasílaje poštovnípookázkou žádaný obnosza SeChu
Panny Marie Lourdské pro zdejší chrém Páně ob

jednanou, mám zs sron povinnost vzdáti Vám opřímnýdík sa vskatku umělecképrovedení sochyté, kteráž nejen
plouší k okrase zdejšího chrámu Páně, ale celým prove

dením na každéhoNe dojmem neodolatelným. Věrudiviti se musí každý tomu, že ještě tu a onde mnobý
obrací se na firmy cizé v německých krajivách, když doma
nalésti může ruce dovedné, jejichž výrobky daleko předěl
práce firem cízích.

V úcé oddaný
František do PaulaŠuka,

farář.

V Arnoštovicích, dne 1. května 1897.

há v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestovil Abbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
Ústavu Nejav. Trojice v [.a Marche. Dle III vydání

přeložil Vojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Náladem biskupské konsistoře. :

Stran 514 — 8*. — Čena brodovaného výtisku 1 K40h,franko1 K60h; v tuhávasděcelopláténné
1 K 90h,franko 2 K: okůli 2 K60 h; franko2K9h

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknihy
viz v červencovém sešitu „Rádee duchovního“ r. 1806.

Časopis: SS. ristia (roč. 1. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtisk 'rně
v Hradci Králové, že nám knibu tuto zaslala. Po
srovnání a Walserem máme knihu tuto za lepší a

příhodnějh ní členy věčného klanění nežli onu,oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
ek krozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho ničeho nového

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek
Jedině z nové patentní, všeobecné oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lehodné a ne
škodné kourení, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí.
Znečistění odlivky vyloučeno. r kus K 140, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní s zasílatelský dům.

(šákonem chráněno.)

Nejlepší koření do kávy.
Přidáte li ku kávě srnkové takovou dávku našeho
koření jako dáváte cikorky, docílíte tím chuti tak
delikátní, že vše dosarádní tím předstiženo jest
Jedině vyrábí Arma:

Proné česká akciová společnost
továren na orientálské cukrovinky a čokoládu

(dříve A. Mariner)
na Král. Vinohradech.

K dostání w Mradci Králové u firmy Emil
Vachek, Eliščinonábřeží; v Kostelci n. Orl.

u p. F. Liera; v Třebechovioloh u p Ant.adíka.

DOMEK
při silnici na Novém Hradci Králové o dvou
světnicích, o dvou komorách, se zahradou a rolí
je na predej. — Bližší vysvětlení podá p. Viktor
Audrlicaý, obchodník v Hradci Králové, Svato
janské náměstí, nebo p. Václav Audrlický, sou

stružník na Novém Hradci Král.

poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. -- Díl LI. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteříchhojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna.

dos,Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Půárna a dílny: naLetné, Belcré
dího třída 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv. Vác

lavské sáložny,
c Jesle, křížové cesty, Boží

hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědníce, křtitelny, konsoly, svícny, lus
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svádčení veledůstojného duchovenstva.
Bonovace stnrých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn
Původní nákresy, cenniky a rospočty besplatne a

tranko. Ceny levné a přísnivé platební podmínky.
B Cestyk poradám konají ae na vlastní náklad. 98

doporučuje uctivě:

JAN —
L Takémir EALIS ,

slatých a atříbr, | hodinář afslatník $©
skvostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

- Rychnově n. E.
přísežný:,znalec |

c k. okr. soudo
Obrázkové

cenníky zašle.

iPříležitostné dary.

Václav Šolo,
zlatník a stříbrník, přísežný soudníznalec a odhadce
(v HradoiKrálové

(sv -Janské náměstí č 77.)

doporvčuje ctěnému obecenstvu bojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbroých a pravých
českých granátových šperků, stříbrné atolní ná
činí z nového a čípského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškoré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů ee zárakou 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 hodinek se vyřizují.
M“ Vše za levné ceny."i

Staré skvosty se kupují a vyměňuji.

Založeno r. 1860.

Do Hradce Králové a okolí!
Dovclují si P. T. ctéěnému obecenstvu a vá

ženým svým příznivcům oznámiti, že jsem svůj

sochařsko-kamenický závod
přesídlil do ulice Čelakovského

(vedle c. k. ústavu ku vzdělání učitelů)

do vlastního nově postaveného domu a dílen. —
Udržuji též stálý sklad hotových nábrobků z do
wácích i cizozemských druhů mramorů, žuly, gie
nytu, labradoru, též bořického pískovce. Upozor
čuji na svůj závod P. T. pány stavitele k dodání
mramoru k účelům dekoračním pro vestibuly,

fagady, lázně, koupelny, zařízení a uzenáře,tezníky, kavárny, desky ma mábytek pro
cukráře, koželnby atd.

Rozšířiv značně pvůj závod, jsem nyní 8 to
i větší práce hřbitovní ryoble a přesně prováděti,
aniž třeba jest zdejšímu P. T, obecenstvu na dále
se do Prahy, Plzně, Vídně atd. obraceti. Prose
o další ct. přízeň, kterou zachovati vždy mojí
snahou bude znameném

v bluboké úctě

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly yHradciKrál.



Příloha
Beseda.

Dva dni v úžině marathonské.
(Dokončení.)

Píše Josef Kousal.

Ve Spartě páni kluci byli sice přísně
držení, bůl tam byla přední školní pomůckou
a černá polévka nám protivná jejich blavní
stravou, ale za to na blízké Arkadii pastýři
Melibosové a pastýřky Daphne, bělounkéa čisté
jako ty ovečky jejich, neměli jiného na práci,
neždělati si píštalky a milovati se pod věčně
usmívavým, modrojusným nebem. Takové bylo
naše Řecko. Kdo pak nám kdy pověděl, jak
vypadalo ve skatečnosti a jak vyhlíží ono dnes;
my jsme se o to také nestarali Představovali
jsme si, že stará města leží v sutinách, bo
hové že se s Olyropu přestěhovali a tušili, že
misto červených vojenských plášťů nosí dnešní
vojáci v Řecku, jako všude jinde, kabátce
s knoflíky a civilové místo staré chlamys al
bánskou fustanellu.

Ve skutečnosti je Řecko. nejstudenějším
a nejdrsnějším krajem z celého Levante. Tam,
kde jsme si přodstavovali nejkrásnější rovinu,
jsou hory a vrchy, lesy zmizely, řeky vyschly.
Hymetos neživí včelky na vyprahlých stráních a
v Arkadii pase svástáda divoký, špinavý horal.
Krátce, staré Řecko a naše o něm představy
jsou bajkou. Nevretoupil jsem na, břeh, ale
dal jsem se poučíti od lidí, kteří Řecko pro
cestovali a při dvoadenoím pohledu naJeho
břehy rádi se rozhovořili.

Z lodi zříme šedé pustiny bez stromů,
beze stop lidské práce, nízkým vřesem porostlé,
jednotvárné a nevlídné a kdyby jména na mapě
nepamatovala nás na klassické Řecko, myslili
bychom se začarování v nějaký kamenný avět.
Jinak prý nečiní Řecko jiný dojem, než kte
rákoli země evropského Turecka až na živější
a chytřejší lid, jenž zdědil po svých předcích
vedle obchodního talentu něco klassických tě.
lesných forem a přijal od svých podmanitelů
turecké hospodářství s celou orientální špínou
a nepořádkem. Proto patří cestování Řeckem
nikoli k příjemnostem, ale nepříjemnostem ži
vota a najdou li se přec jen lidé, kteří si z mi
zeruého vína, nezbytné skopoviny, tvrdých,
špatně krmených kuřat, vlahé vody a nečistých

ostelí nic nedělají, pak je ta stará Graerie,
Jež je sem táhne a nic jiného. Národní cha

rakter a kultora dnešních Řekůje směs z vliva
Turecka, pravoslavné církve a západní kul

tury; nesmíme však apoměněl, že velká částdnešní generace vyrostla pode jhem Turecka
a proto bylo by nespravedlivo, bráti na Řeky
měřítko naše. Stará Hellada brala se cestou
samostatnou a v bojích 8 Peršany svou nezá
vislost od Orientu uhájila; nová Graecie patří
východu již od časů byzantských a ještě více
od panství Turka. Turecké mravy, turecká ne
vážnost ženského pohlaví, turecký nepořádek
v krazích úředních, turecká moc bakšiše, tu
recká muzika — to vše očkovala z tureckého
kmene celá století v národní ráz řeckého ná
rodu a nutí to k mimovolnémo úsměva, slyší-li
člověk jmenovati dívku, ktorá je všecko, jen
ne hezkou Afroditou, mužské postavy, jež všude
jinam, jen ne k olympským zápasům se hodí,
Epaminondou,Leonidou, starého kramáře,který
nevšidí, koho nemůže, Aristidem atd. Ževenkov
řecký a zvláště polní hospodářství není na vyš
ším stupni než v Turecku, toho příčinou vedle
dlouholetého panství tureckého je i okolnost,
že země je výbradně pro obchod stvořena a
též intelligentnější část obyvatelstva dochází
v obchodě lepší existence.

Tak wi vylíčil dnešní Řecko cestající žid
a takovým j dle úsudku jiných skutečně je.
K čemu zde žid? Potkáš-li se, milý čtenáři,
v Assi, Africe a bezpochyby i v Australii s člo
věkem, který cestuje za obchodem a mluví
plynně německy, pak je to beze vší pochyby
žid. Žid má v Orientě obchod v rukou — ni
koli ten ortodoxní jerusalemský jenž je pariou
u všeho obyvatelstva — ale žid moderní, jenž
mlaví pěti šesti jazyky, Šatí se po evropska a
hlásí se k národu toho, 8 kým právě má co
dělati. Můj žid byla figara obzvláštní. Chce-li
člověk v cizině něco získati, musi nejen po
zorovati svět, ale mnoho se ptáti, mnobými
vlastně jazyky mlaviti. Kde toho není, tam je
dobrý žid, i kdyby byl tak protivný a nebez
pečný, jako ten můj.

Neměl jsem posud co dělati s člověkem,
v jehož tvář vtiskla by potměšilost, zloba, sar
kasmus význačnější tahy, než žid, jemuž jsem
dal na lodi pro jeho chvástání jméno „Al
fredo farioso“, jež se též ujalo. Moě má v první
řadě Alfredo co děkovati, že vzbudil na lodi
všeobecnou pozornost, jež z dloubé chvíle vy
zněla v špektákl. Celý chrap měl náš Alfred
ze zlata, jenš ho prý etál 1000 koran. Nejedl

než ovoce, ořechy a sýr a to i prý v Praze,
kde dle jeho úsudku kuchyň je nejlepší. V čem
obchoduje, odkud je, se nepochlubil; mluvil
však plynně italsky, německy silně židovskou
bantýrkou, francouzsky, soglicky a španělsky.
Všude ho bylo na lodi plao, každému se drze
vnucoval, tak že by to musil člověk udělati,
jako ten moravský sedlák, aby ae ho zbavil.
Avšak když jsem napověděl, musím dopověditi
pro případ, že bys se, milý čtenáři, s Alfredem
a jeho zlatým chrapem, jenž jej jedině cenným
činil, někdy setkal.

K sedlákovi přisedl žid a jak to n těchto
lidí zvykem, ptá se, kam jede? Avšak sedlák
byl mrzntý a neměl choti do zábavy. Odpo
věděl krátce : nikam. Takovou odpověď nedal si
však žid líbiti a k tomu od sedláka a morav
ského ještě, jehož jak živ neuvidí a tudíž po
třebovati nebude a rozlobené spustí: „Wie
heisst nikam? Každý člověk mnsí cestovati
někam, není možno, abyste nejel nikam“. „Já
nejedu nikam“, pravil krátce na to sedlák. To
dopálilo žida ještě víc a on vysvětluje: „Mu
síte přece člověče,uzn ati, že každý člověk musí
míti nějaký cíl, kam jede, není možná, abyste
nejel nikam“. A když protějšek žádné odpo
vědi nedává, on to ale věděti patrně musí, po
vídá dále již mírněji: „Vidítejá jedu do Vídně,
kam jedete vy?“ — „No, když to musíte věděti,
já jedu do Brna“. „Ah do Brna! A co budete
dělati v Brně?“ — „Nic“. „To není možno,
abyste v Brně nedělal nic; jedeteli do Brna,
musíte míti v Brně co dělat. Já cestuji
v bavloě, a co vy jedete do Brna dělat?“ —
„Já jedu do špitála s bolavou nohon“, po
vídá sedlák. A měl pokoj. „Sbolavoa nohou?
Ach sbolavou nohou“ a již se stěhuje na drnhou
stranu vozu.

Takový byl náš Alfred, jenže cynický až
do krajnosti. Když se mlavilo u stolu obouři
a o možnosti, že by si dnes již pochutnávaly
na nás ryby, obrátí se ke mně s otázkou: „A
jaký je rozdíl, sníme li ryby my, nebo anědí-li
ryby nás? Vy jako kněz měl byste býti k těm
věcem lhostejný, když připravujete lidi na včě
nost, která bude dle vašeho popisu lepší, než
život na tom světě“.

Mohl jsem jej ovšem odbytí a neuznati
bo hodným odpovědi na tak drzou otázku, nic
móně nezapomněl jsem, že jsem v cizině a že
je to vlastně jediný. 8 kterým mohu v známé
řeči mloviti a vyložil jsem mu, že není povo
láním kněze, připravovati na předčasnou smrt,
nýbrž na šťastnou věčnost a že bych musil býti
zpromrzelcem, kdyby mě život, jehož mi Bůh
popřává, netěšil. „Ostatně nemyslete si, že to
tam bude pro každého lepší, než na tomto
světě“, povídám. „Cestující židi“ to tam nahoře
nebudou míti rozhodně tak pěkné, jako to mají
dole“*. Ničím se nedal uraziti a každého bezo
hledně urážel.

Nabídl mika čtení německébrožury: „The
osofické úvahy“ Lipsko, Inselstrasse 25., abych
prý to pozorně přečetl a řekl mu svůj úsudek.
Jak jsem do tobo nahlédl a četl fráze: Aebe
poznání, láska k člověčenstvu, sebedůvěra atd.,
věděl jsem ihned, že rám co dělati se zednářem,
jímž je v Italii a Orientě každý žid.

„Tak co tomu říkáte?“ táže se, když jsem
mu to odváděl. „Hezká slupka bez jádra; pra
víte v tom, vy zednáři, že se tím nestavíte
naproti žádnému náboženství, vaše theosofické
studie že jsou vlastně doplněním náboženství,

ale jak můžete dojíti k sebepoznání Přorému,když nemáte ideálu, v němž byste své jednání,
myšlení, snažení kontrolovali? Náboženství
tvoří základ sebepoznání a vy positivním ná
božonstvím pobrdáte a je pantheistickými frá
zemi chcete nahraditi. Mooho humanity, ale
málo charity (lásky)".

Z našich poutníků si dělal posměch,ježto
se mu prý protivilo to jejich pobožnůstkářství“.
Nejlepší byl Alfred, když přišlo platiti. Ne
chtěl za žádnou cenu platiti dva dny v úžině
marathonské a tvrdil ne zcela be: práva, za
to že je zodpovědna loď a loď vinna, jestli
v čas nedorazí. On že žádá náhradu za zma
řeuý čas. Naposledy nabízel za ty dva dny vše,
zaplatil a čeho jako vegetarián nepožívá.

„Vy jste Alfredo, jako ten váš kollega,
jenž přišel do Vídně k Sacherovi“, povídám.

Vrbl na mě zlostný pohled, nicméně ži
dovská zvědavost zvítězila a on se ptá: „Co
se mu stalo u Sachera?“ Vypravuji tedy:

Jednou přišel [tzig k Sacherovi a povídá:
„Horr Sucherleben, nemají čokoládový ale
dobrý čokoládový dort?“

„Ten můžete dostat“ a již měl na stole
dort. Chvilku se na dort dívá u pak povídá:

„Ale,Herr Sacher, mně chuť na dort přešla,
nemohl bych dostat za dort koňak ?“

„[ koňak můžete míti“; dort zmizel a na
stůl přišel koňak.

Za chvilku Itsig vstává a jde pryč.

„Koňak musíte platit“, volá za ním Sacher.
„Wie heisst platit? Nedal jsem Vám za

něj dort ?“
„Ale ten jste táž neplatil'“
„Á snědl jsem jej?*
Zuřivý pobled byl mi odměnou za mou

anekdotn. Chtěl se mi odměniti nějakou o fa
rářích, ale odbyl jsem ho, že nemám nyní času
a odešel na paluba. Tak jsme se bavili v úžině
marathonské.

Zprávy hospodářské.
Seudruhové řepaří v král. Českém!

Nejsme více svobodní na půdě, kterou
v potu tváře vzděláváme! Rayonový kartel cu
krovarů, který každého pěstitele řepy podobně
starému poutu poddanskému na určitý cakro
var váže, sráží nám netoliko cenu řepy námi
pěstované vyloučením každé soutěže na míra
nejnižší, nýbrž bubí nás také mravně a spole
čeosky, čině nás poddaným stádem bez vůle
našich nových vrchností a duse v nás každý
počinusvobody a samostatnosti.

Vedle toho světová krise cukerní doléhá
na nás krutým tlakem a jho rayonové ve 8po
jení s touto světovou pohromou hrozí záhubou
našemu řepařství, otřásá základy blahobytu
veškerého zemědělstva a souvislých 8 ním vý
robních tříd, ba základy blahobytu širokých
vrstev veškerého obyvatelstva království Če
ského.

V tomto našem úpadku nedocházíme nikde
ochrany, nikde pomoci.

Naše zákonodárné sbory, naše zemědělská
rada, naše veřejné hospodářské korporace ne
nalézají ani mužného slova, ani pravého činu
na obranu našich zájmů, nepodávají nám po
mocné silné raky k odražení záhuby na nása
obecný blahobyt se valící.

Soudrahové řepaří!
V tomto ubohém stava opuštěnosti, v němž

jsme se octli, nezbývá nám jiná opora, nežli
naše vlastní hlavy a naše vlastní ruce! vzchopme
se z tohoto stavu hlubokého ponížení a braňme
se s odhodlaností jak hodnou spravedlivosti
naší věci, tak potřebnou k naší záchraně,
spoje se vjednu mohatnou organisaci ku spo
lečnému vítěznému odražení nebezpečí na nás
se ženoucího.

Každé odvětví zemědělské naší výroby
v Čechách, i odvětví řádu tak podřízeného
jako včelařství a hedvábnictví, mají své zemské
spolky ku zastupování evých zájmů; — nej
důležitější odvětví našeho polního hospodářství,
naše řepařství, na které stát vždy s pýchou
poukazuje, a které bylo po léta nevyčerpa
telným zdrojem národního blahobytu i státní
pokladny, postrádá organisace, postrádá ústavu,
který by zájmy jeho v těžké chvíli dnešního
úpadku hájil.

To, co i ve šťastných dobách kvetoucího
hospodářství řepního bylo hříšným opomenotím,
které nás veliké oběti na statcích i svobodě
stálo a stojí, bylo by v dnešní chvíli nenapra
vitelným zločinem, jehož důsledkem bylo by
trvalé poklesnatí našeho stavu, ba celého ná
šeho národa.

Tytoúvahy přimělypracovní výbor českých
řepařů, povolaný valnou schůzí řepařů 23. února
1902 v Praze konanou a později o nové pra
covníky rozšířený, založiti „Ústřední jednotu
řepařů pro království České v Praze“.

Spolek tento zbudovaný na čistě zájío
vém, naprosto nepolitickém podkladě, který dle
stanov krajské, okresní i místní odbory ře
pařské v širokém rámci své ústřední organi
sace zakládati může, má za účel jak společné
zájmy nás zemědělců řepu v král. Českém pě
stujících, posud nikde náležité ochrany nepo
živajících, u sborů zákonodárných i u státní
a zemské správy zastapovati, tak i hájiti právo
každého jednotlivého čoského řepaře, kdekoli
by rušeno bylo, má zejména také za účel or
ganisovati prodej řepy, zastávati se práv ře
pařů při uzavírání smlouvy i odvádění řepy,
vůbec poskytovati jim ve všech případech,
kde právům jejich při provozování hospodářství
řepařského újma hrozí, znalecké rady ipo
mocné ruky.

Zveme tudíž vás, řepaře král. Českého,
byste jako jeden muž za účelem společné
obrany našich práv k „Ústřední jednotě ře
pařů pro království České“ přistoupili u takto
naší jednotě oné váhy a onoho důrazu dodali,
jakých k úspěšnému bájení našich zájmů jest
třeba. Členem činným státi se může každý
řepař v království Českém, který pěstí nej
méně 1 hektar řepy ročně; příspěvek roční
obnáší nejméně 2 K, u větších a velikých pů
stitelů řepy 4 uebo i 10 K ročně.



Soudrohové řepaři! Sestapme se pod spo
lečným praporem a nedejme se!

Ne z mutného oka, z raky pilné naděje
kvitne, tak jen můžei zlé státi se ještědobrým.

Na shledanou na ostavojící valné hromadě
„Ústřední jednoty řepařůpro království České“,
která se dne 8. května t. r. o 11. hod. dopol.
v sále ostrova Žofinského v Praze konati bude.

Výmosnost chova sleple. Důležitost
chovu drůbeže naši rolníci dosud nechápají.
Vždyť často slýcháme hospodyni naříkati, že
ta havěť za práci ani nestojí, škodu že jenom
působí. Ale v cizině jsou jiného náhledu, tam
mají jinou zkušenost. Vývozem a pěstěním
drůbeže a vajec zabývají se v Čechách pouze
jednotlivci, ale v Uhrách, Charvatsku a v Hu
liči pěstuje se odvětví toto mnohem rozeáhleji.
Uvažme, jaké nesmírné množství vajec apotře
bojí lázeňská místa v Evropě, jaké netošené
výše dosáhne spotřeba vůbec za doby letní na
nesčíslných místech výletních, kde po kuřa
tech stále čilá poptávka. Zámožní rolníci v se
verní Francii provozují drůbežnictví v míře
tak rozsáhlé, že stáda slepic dosabují 3000
až 6000 kusů; na některých statcích v Char
vatsku a Štyrsku vypěstuje se ročně sta a sta
krůt a kaponnů, jichž maso zasílá ss daleko
za hranice a do měst přímořských. K tomu
cíli musil by rolník náš vybrati k chovu
vhodné plemeno, o jeho pěstění náležitě se
pončiti a co hlnvního, tužku do ruky a vše
si řáduč zaznamenati a spočitati. Kde slepice
maji korník znečištěný, do něhož se všech
stran fouká, anebo kde slípka přespí třeba na
stromě, kde kohout vybírá sé z téhož chovu
atd., tam je nehospodářství. — Za požitou
krmi 100 kg. dostaneme 6 kg. masa a 300 vajec,
jichž 20 kusů váží as 1 kg., tedy celkem
15 kg. vajec a které se zpeněží: 6 kg. masa

po 60 hal. jest 3360K. V době pozdější stouplay i cena vajeco 1:50 K, dosáhli bychom pak
17-10K,ačítáme-li kriiva 1 metr. cent za K 12,
dosáhlo by se zisku 5-10 K čili z jedné ale
pice 1:26 K. Avšak praktickým hospodářům
podařilo se připraviti krmi 100 kg za 7 K,
takže dosáhli z jedné slepice K 2-30 čistého
užitku. Opatřily-li by se stroje ku líhnutí
vajec, získalo by se ještě více. Ale kdyby
zisk byl jen polovička hořejšího výpočtu,
znamenalo by to mnoho pro hospodářství.
V této příčině mělo by se rolnictvo zorgani
govat a nenechávat všechen zisk překopníkům.

Věelařství. Tolik se rolník mnohdy
nustěžuje, co se nadře, než nějaký ten groš
vyzíská a přece zapomíná na včelku, která
může mu nejen hmotně prospěti, ale i duševně
ho osvěžiti. Že rolník ku včelaření času nemá,
jest námitkou pouze nerozumce a lenocha.
Hospodáři, který dovede si čas náležitě roz
dělit, vždy zbude chvilka na včeličky dohléd
nonti. Nedávno přiznal se na včelařské ecbůzi
jistý rolník, že včely mu zaplatily všecky
daně. Z nejlacinějšího Zaklínova úla možno
vyzískati v příznivém roce přes 20 kg meda
a počítáme li 1kg pouze za | K (základní cena
je K 160), získáme 20 K. A kdyby průměrně
ročně daly nám jen 3kg., je přece zisk veliký.
ÚI se včelumi cení se obyčejně na 40 K. Ajkde
v záložaě nám dají z kapitálu 40 K nejméně
3 K úroků? K toma pak rolníkovi dostačí úly
vlastní jeho rukou vyrobené. Na velikou láči
vost medu se v domácnosti též zapomíná. Jaro
se opět probouzí, zdroje medné se včelkám
otvírají a je proto již čas, zaopatřiti si úl nebo
už i včely.

Literatura.
Nákladem Václava Kotrby v Praze. Rádce

duchovní. Časopis kněžstva českoslovanského. Řídí dr.
Josef Burian, kanovník vyšebradský, Ročník IK., neš.
4.5. Obsahuje: listy bomiletické, katechetické a vě
decké. Doporačuje se. Roční předplatné 8 K. — Zá
bavy večerní. Red, Em. Žák. ník XXIIL, číslo 7.
J. Košnář: Různé povídky u pověsti. Řada povídek
z polského. Doporučujeme. Roční předplatné 4 K. —
Rajská Zabrádka. Časopia pro mládež. Ročník XI,
sešit 8. Roční předplatné 1:60 K.

J. Kotík na Smíchově. Právní rádce pro du
chovní správu. Sepsel ThC. J. Paaly. Seš. 11.—16. Na
5 seš. předplácí se 3 K 20 b — Čechie. Obrázkový
a zábarně-poučný měsíčních. Řídí J. Pauly. Roč. L,
seš. 4. Předplatné na rok 640 K.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a po
litice, red. V. Vlčke, vydáno na rok 1902 č, 5. Obsah:
Po slovenských školách od K. Kálala. Český román
od Legra. Svůj živel vypravaje V. Vlček. Nové pí

m obzordivadelní,atd. Předplatnéna rokIa 40 h.

Nákladem české graf. společ. Unie v Praze.
Spisy Jal. Zeyera. Noveily. Seš. 6.—11. po 40 h. —
Spisy Sof. Podlipské. Milující neznámí. Seš. 3.—5.
po 30 h.

S, R. Vilímek v Praze. Dovatenácté století
slovem i obrazem. Sešit 32. ra 60. — H. Gréóville:
Ztracená. Přel. Ot. Petrova. Seš. 10. za 10h. — J.
Klecandy spisy: Na bojišti. Sešit 2, a 4. po 26 b.

Ces. Listů Hospodářakých roč. X., číslo 3.,
věstník Ustřední společnosti hospodářnké v Praze, re
dakcí dr. Fr. Sitenského. Roční předplatné 14 K.

Nákladem družstva „Vlast“ v Praze. Vlast.
sopis pro poučení a zábavu. Hed. T. Škrdle. Roč.

18., seš. 7. Obsah: Svatební cesta čes. princezny od
B. Kamaryta. Matka, báeeň V. Korandy. Jindra, na

sala V. Pittnerová. Úryvky z cesty na Ras od MUDr.
1. Mladějovekého. Na rathouze kolínském od Čečetky.

Samostan Krešovo od J. Třeštíka Naše Slezsko: Na
psal J. Vyblídal atd. Roč. př. 10 K. Odporačujeme.
— Vzdělavací četby kat. mládeže: Světelka a světla
Aug. Rozsypslové. Roč. I., čís. 2. Předplatné na rok
40 h.Red. Fr. Jelínek. Odporač.

J. Otta v Prase. J. Arbesa sebrané spisy:
Moderní úpíři. Seš. 10.—12. po 30. — Lac. knihovna
národní. Ročník XXV., seš. 13.—16. po 20h. Údolím
života. Povídky od M. Jahna. © Anglická knihovna.
Barrie: Sentimentální Tommy. Povídky o jeho dět
ství. Přeložil J. Bartoš. Ješ. 4.—7.
brané spisy Karoliny Světlé: Na úsvitě. Sešit A.—10.
po 30 b.

Náš Domor, obrázkový měsíčníkzábavně-poučný
pro lid. Sešit 4. Předplatné 4 K roč. zavílá ae: Náš
Domov v Olomouci, Laadonova al. Odpornčajeme.

Čtyřicátá výroční zpráva o činnostihospodář.
spolka pro okres pardabický, přeloučeký a bolický za
rok 1901. Podává professor Fr. Sova.

Almanach léčebných míst, lázní a letních
sídel českých na rok 1902 právě vyšel v naklada.
teletví dra. Ed. Grógra v Praze v nádherném vydání
o 180 str. a 128 illustracích v nepoměrně levné ceně
K 120. Doporučuje ae pozornosti všech, kdož hledají
letní sfdlo, ať již za účelem léčení neb pouhého cd
dechu.

K rozšíření knihy o české otázce Jest známo,
že německo-nacionalní tisk po dlouhá léta topí český
lid, že jsme národem nevzdělavým, inferiorním a proto
že nezaslubujeme stejných práv jako Němci. Spiso
vatel | Rudolf Vrba podjal se proto velmi časové a
nžitečné práce a sepsal prostonárodním slohem ně
mecký spis pod názvem „Der Nationalitůten- und Ver
fassungaconfi'ct in Oesterreich“. Ve spise tom jest
hlavně na základě Palackého projednána v celém roz
sahn česká otázka Spisu toho již jest rozšířeno 3000
exemplářů. Ještě leží 3500 exemplářů. Kdo by chtěl
býti nápomocen v šíření tohoto spisu, nechť zušle za
80 haléřů poštovních známek v uzavřeném dopise nu
spisovatele, načež obdrší apis zdarma a franko k vlastní
disposici. Knihkupecká cena spisa jest 4 K 40 h.
Adressa spisovatele jest: Rudolf Vrba, Smíchov č. 330
Praha.

Bezděčná pouť. Příběhy mladého Čechav ci
zině ©Vypráví F. J. Andrlík. Prostomilá to povídka
zakládající se na skutečné události. Cena 1 K 20 h.
Nákladem knibkopectví Cyrillo-Meth.G Franci v Praze.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

SRB“ Boží hroby, "B —
OB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOOO000000000

Prodá se

Zachovalý zvonet
s konsolí, v průměrn 18 cm. sa silným zvukem,
hodící se pro školy a podobné ústavy. Kde,

poví administrace tohoto listu.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Sychrově (Ďechy), založena roku 1863.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
blédnatí franko zašleme.

Provedeno ke 300 oltářů.

Klobouky
plsténéi vlněnévlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové z c. k. továrny Ant

Pichlera v ŠtyrskémHradci.

Klobouky
z nejjemnější plstě od oblíbené firmyP. a C. Habig Vídeň, ec. k. dvorní do

davatelé.

Klobouky
slaměné z České společ. továrny a od
firmy M. Weider c. k. továrna na slaměné

klobouky v Praze.

Sportovní čepice.
Má v nejhojnějším výběra vždy na skladě

Josef Dvořáček,
pod podloubím naproti Spořitelně.

Opravy se rychlo a vkusně zhotovují.HEXTH
Bag“ vlastní výroby"jí

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovo

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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 oa spllky bez zvýšení cen!

1

nabízi

Přanilší JIPOU,
závod řezbářskýv Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.
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Inkvisice protestantská.
K svobodomyslnosti novověké a novočeské

patří zvláště mluvení o „španělské inkvisici,“
a každý jen trochu svobodomyslný člověk hu
boje pro tauvěc — na církev katolickou V Ob
nově jsme před delším časem přinesli článek
o té čpanělské inkvisici. Bylo to „vyhledávání“
nekatolíků, hlavně židů, proti trůnu pracujících.

Že by věsk nějaké „vyhledávání“ katolíků
s mučením spojené v zemích protestantských
bylo bývalo, o tom ani evanjelíci, ani „svobo
domyslní“ katolíci neslýchají. Je to s tou pro
testantskou iokvisicí asi tak, jako S jistými
muži, kteří liberalismem jsou vyhlašování zu
velikány, ale chyby a vady jejich se zamlčojí
a běda, kdo veřejně řekne, že velikán ten měl
taky jisté chyby. V Čechách to bývá ihned
uražením vlasteneckého citu.

Ale má li býti obecenstvo naše a národ
náš svými časopisy svědomitě obsluhován, nemá
se zamlčováti, co panující v národě proud a
nebo strana má nerada.

Proto myslíme, že se všem rozvážným
lidem zavděčíme a pravdě posloužíme, podá
me-li dnes ukázku inkvisice protestantské. Žil
v Praze a professorem byl muž Edmund Kam
pián, rodem Angličan. Přijav víru katolickou,
stul se knězem katolickým a byl poslán do
Anglie, kde se sloušení mše svalé a přítomnost
pří ní trestala smrtí. Muž ten — jak to podnes
jest — rozlil si ocet s vládnoucí stranou
v Anglii, že vydal knihu na obranu víry ka
tolické s názvem: Decem rationes — Deset
důvodů. Jakmile kniha ta vyšla, ustanovila
vláda Anglická — protestantská — že Kam
pián musí zemříti. Nastalo slídění po uěm.
Zrádný „katolík“ Elliót vydal Kampiána biři
cům vlády, a ubohý byl uvězněn v žaláři lon
dýnském. Žalářník Opton strčil jej do tmavé
podzemní místnosti tak těsné, že nemohl než
shrbený státi nebo sklíčený ležeti. V jednu
noc přivedli ho do paláce hraběte z Leicestru,
milovníka (') královny Alžběty. Nejprv ho
vyslýcbali úředníci, potom otevřely se dvéře
a sama královna vkročila a ptá se ho: „Pova=
žujate mne za královnu Aoglie?“ „Ano, Vaše
Veličenstvo,“ odpověděl Kampián. — Na tom
mohlo býti dosti. Ta přece nebylo velezrady,
o které křičeli, že ji Kampián páchá, Ale krá
lovna doložila: „Nuže, já vám daraji život,
svobodu, dám důstojnosta bohatství, budete-li
mne poslušen.“ Kampián odvětil: „Vždy buda
vaším poddaným.“ Věda však, že královna míní
poslašností odpad od víry katolické a přijetí
jejího protestantství, doložil: „Za krátkon dů
stojnost nedám však duši nesmrtelnoa.* Krá
lovna se obrátila a odešla. Právě tím před
celým světem a na věčné časy ukázala, že pá
chala násílnictví na svědomí lidském. Kdo nechtěl
věříti o Bohu, co ona poroučela, ten byl u ná ho
dem smrti Zajímavý to tedy začátek té prote
stantské inkvisice.

Po tomto „královském“ začátku nastalo
za krátký čas pokračování úřední. Kampián
dostal více otázek. Přepamátné jsou: Kde a
jakým způsobem dal jste tisknouti knihu „Deset
důvodů ?“ — Kde jste sloužil mši a kdo byl při

pokl ... Pověrte hříchy těch, kteří se vám spovídali. —

Jen o knize Deseti důvodů odpověděl
Kampián, o ostatních pravil, že jako knée musí
wlčeti. | nastalo tudíž té inkvisice jednání
třetí. Kampiána dovedli do mučírny. —-Byla to
komora temná, kdež hořela jediná svíce. Po
stranách seděli na lavicích soudcové; nástroje
— mučidla — strašného druhu visely vůkol.
Kampián padl na kolena k modlitbě. Poračili
mu, aby se svlékl. Učinil tak. Rozkázali, aby
se položil na skřipec; též poslechl. „Anglický“
skřipec sestával ze čtyř dřev — trámů — ve
čtverhran složených, u hlav a nohou byla to
čidla. Mučenec si lehl na čtverhran, na nohy
mu navázali katané provázky a na točidle je
připevnili, podobně učinili 8 rukama, Čtyři
kati zatočili točidly a mučenec tu visel na
provázcích; zatočili podrahé a ubohému vym

V Hradci Králové, dne 9. května 1902.

kly se klouby tak, že se tělo jeho až o střevíc
prodloužilo. Hrůzná tato „inkvisice“ trvala
moohoa hodinu. Mučenec býval — přestál-li
to — mrzákem do smrti. — Kampián zůstal
živ, ale opovážili se veřejně vyhlásiti, že ho
nemočilill Ale když ho potomk veřejnéma
hádání s odpadlíky vyvedli, ukázal lidu svá
krví zateklé údy a zvolal: Vy že jste mne
nemuočili? I zastyděli se přece. Ale neustáli,
až mu na popravišti sa šiva srdce s těla vyřízli

To je tedy jeden případ inkvisice prote
stantské, z níž člověka, jen když Da ni pomy
slí, obchází hrůza. Ale jak to bylo od počátku,
že novověrci o své překrásné inkvisici Ihalí,
aby svou ukrutnost a tyranii mlčením k za
pomenatí přivedli, tak to je podnes. V téhle
věci obzvláště jsou mistry naši páni pastoři.
O mučidlech a inkvisicích svých ani muk! A
naše svobodomyslné obecenstvo věříc často až
slepě všemu, co je proti katvlíkům, o prote
stantských inkvisicích taky ani muk! Ano,
ještě nedávno byl čus, kdy český liberalistuas
vězel v tom blndu, že protestantství a vlaste
nectví je jedno. A proto kdo z katolíků se
opovážil míti jiný náhled o své církvi než pa
stoři, byl — zrádcem vlasti.

Ano vyvinula se zvláště v osmdesátých
a devadesátých letech právě uplynulého století
devatenáctého pastorsko-liberálně-radikální io
kvisice. Před „soud národa“ volali novověcí
inkvisitoři katolického spisovatele, a sesuro
věním mysli nelíšili se mnoho od inkvisitorů
Kampiána. Největší vlastně zločin „spáchal“
Kampián vydáním obranného spisu Deseti dů
vodů. To jim a jejich královně bylo — vele
zradou. Podobně to bylo a ještě jest u inkvi
sitorů novověkých! Jejich otázka by zněla:
Vydal jste knížku nebo kalendář na obranu
katolicismu proti protestantisma? 1 jak se
obviněný přiznal, byla to srada národa! — Kdo
n nás chce obzvláště dějepisem hájiti katoli
cismus, přijde na slabosti, vášné a bříchy
protestantů. Aje-li takový „protestant“ zapsán
za svatého v pastorsko-liberálním kalendáři,
tu si spisovatel „rozlil ocet“ s vládnoucí stra
nou. Ovšem jedná se někdy io katolíka rodem
— ale nevěrce. Ale i tu je zle, ukáže-lí se
— jak jsme nedávno psali — jaký byl bez
toho „fióra,“ čili na jeho mravní slabosti. Ta
vlastenečtí inkvisitoři ihned odhlasují, že je
to pe li zrada na národě, tož aspoň urážka
„vlasteneckého citu.“ Na místo aby páni takoví
pamatovali, že pouhý cit vede jen ženské,
mužům že sluší dáti vésti se rozumem, ne —
inkvisitoři novověcí dle svého na bezcestí
svedeného „citu“ vyřknou ortel: Hoden jest
trestu.

Nejsou ovšem více skřipce z trámů 3 to“
čidlyaprovázky,a nevymykajímoderníkatové
klouby, ale mají na to skřipec přece. Říká se
mu „veřejné mínění.“ Jest pak tenhle skřipec
udělán z papíra, jemuž říkají buď Národní
Listy, aneho Osvěta, nebo Neodvislost a po
dobně. Točidlem při tom čili rumpálem jest
fanatismus — slepá vášeň, provázky pak jsou
pomlavy, lži a posměchy. A tímto skřipcem
vymknou mnohému — často nejšlechetnějšímu
— člověku — ne kotníky a klouby, ale — srdce.

Zemřel na př. před svátky velkonočntmi
arcibiskup Missia v Gorici, dříve biskup v Lu
blani, ochromenim srdce. Byl totiž Slovinec.
Radikální a liberální Slovinci mají tu podiv
nou vlastnost, jakouž i v jiném malém slo
vanském národě nalézáme, že nemohou toho
snésti, když někdo krve slovanské dospěje
k vyššímu, vlivuplnému místu. Svobodomyslní
Slovinci mučili v pravém slova smyslu srdea
slovanského biskupa dospěvše až ku kočičinám,
které mu pod okny biskupského domu dělali.
Missia byl však muž jemného citu. Když zemřel,
řekl Lev XIII.: To umřel svatý kněz. A hle!
Přece přišel na mučidlo a na skřipec novověký.
Inu! Iakvisitoři protikatoličtí mučili nejraději
muže svaté.

Což divu, že se právě za dnů našich, kdy
vyvrhel společnosti má všecku volnost, bi
skopský dům stává pro člověka útléhocitu —
mučírnou, třebas vypadal jako palác. Ovšem

| dnserty se počítají Icvné.
| Obmova vychání v pátek v poledne.

Ročník VIIL
—

křičí se, že „nikoho nemučí.“ Ale to ti v An
glii taky povídali. Aspoň zastyděti by 8e měli.
— A katolíci naši by konečně měli — otevříti
oči.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 7. května.

(Po prvním máji. — Naše poznámky k zaháje
nému prohlubování oslav památky M. Jana Husa.
— Potutelný system naších nepřátel, jímž hledí

mocné osobnosti od českého národa odvrátili.)

Ti, kdo za naší doby umíněnosti, jež se
tu a tam ve veřejnosti vyskytne, uminěně se
neprotiví a vynálezce nových myšlének nechají
klidně o myšlénkách těch klábositi, stávají se
o nejširší veřejnost zasloužilými tim, že nevy=
robí žádných „mučedlníků za své přesvědčení.“
Stalo se totiž za přítomných časů obyčejem,
že sebe větší zpozdilost nebo zbytečnost po
výšena ihned na „časovou otázku,“ jakrnile
někdo dokazoval, že se bez ní člověčenstvo
obejde. Proto když někdo v bačkorách do
vody leze, moderní stanovisko káže, aby ho
nikdo od toho nezdržoval npozorňováním, že
si do těch bačkor mokra nabere a že bude míti
z toho škodu. Na takové řeči se dnes více
nedá. Dnes když někdo sebe více chybuje,
čeká na bezpečný potlesk a na následující mu
výsměch ovšem zapomíná.

Něco podobného jeví se u nás při osla
vování prvního máje, jež „theoratikové práce“,
kteří se živí z cizích mozolů, sami o nich
jenom vypravujíce, nedávno začali zaváděti.
Pokud vážní lidé, kteří věděli, že na oslavu
práce u nás dávno a dávno jest zavedeno a
také se slaví „posvícení“, nad tím hlavami
kroutili a nemobli pochopiti, proč „theoreti
kové práce“ kteří proti všelijakým svátkům
stále brojí, ještě jeden sami přidělávají, ozý
val se všude křik, že jest dělnictvo zkracováno,
vykořisťováno a zotročováno. Ještě před deslti
lety místy i vojsko musilo na zabezpečení
klidných poměrů prvního máje zakročovati,
jak dělnictvo příkře se ohražovalo, aby se mu
první máj nebraí. Nikdo z jeho středu nechtěl
se dáti přesvědčiti, že slavení prvního máje
jest vlastně citelnou škodou pracujícího lidu.
Každý myslil, že mu rozaumaí, náhled ten ne
sdílející lidé oslavování to nepřejí.

A čas ten minul! Dpes začíná se dělni
ctvo samo ohlížeti a ošívati, když vedoucí ho
„theoretikové práce“ oslavování prvního máje
mu předpisují. A proč? Zaměstnavatelé, když
dělníci se domnívali, že vážná rada a klidné
poukazování ke zbytečnosti slavení prvního
máje jest na dělném lidu páchanou křivdou,
nechali s Pánem Bobem dělnictvu na vůli, ať
si první máj stráví, jak chce. A tu dělnictvu
začíná býti nyní najednou protivno, že má
prvního máje namnoze za chladného a dešti
vého počasí někde dokonce venku, nebo jinde
v koučem naplněné rmístnosti poslouchati tisíc.
kráte již slyšené povídání, jež nikomu nic ne
pomůže, leda že povídatelé jeho dostanou za
ně štědře zaplaceno u že šenkýři pří něm od
budou hodně piva.

Proto zde v Praze zcela hlasitě se mezi
dělnictvem uvažuje, že oslacování prvního
máje jest vlastně jenom nabánění peněz do
kapes hostinským a tím dále že jest rozmno
žováním výdělku a zisku buržoaských akcio
vých pivovarů, které jedině mají na konec
z dělnického oslavování prvního máje ten nej
větší užitek a profit.

„Za to, co prvního máje prozahálím a co
při tom hotového utratím, mohu si sám uspo
řádati daleko příjemnější den, kdy je mně
libo a pohodlno“, mudrují a počítají prozíra
vější z dělného lidu v Praze. A následek toho
byl již zde letos patrným. Ačkoliv nikdo
dělnictvu oslavování prvního máje nezrazoval
a v něm mu nebránil, byly letos oslavy jeho
poměrně slabončké a jestli postupem doby



bude se dělnictvo oslavování jeho tak vzdalo
vati, jako se v Praze stalo posledně,dojde na
konec k tomu, že budou především akcío
náři různých pivovarů na staroměstské ra
dnici důrasně nalehati, aby sl. městská rada
v Praze zavedla pro dělnictvo nucené a zá

vazné „majales“, aby totiž pivovary ty o obvyklé při tom užitky nepřibly.
Pokud se dělnictvu moudře radilo, aby

první máj neslavilo, nedalo si toto říci a
k popudu „theoretiků práce“ vzdorně práva
na oslavu dne toho se domáhalo. Když pak

ogní se dělnictvu ponechává úplná volnost,aby si den ten etrávilo, jak se mu líbí, již
jest opět slyšeti z jeho krahů blasy, že osla
vování to nemá pro dělnictvo vlastně žádného
smyslu a ještě méně užitku.

A to jest zcela obvyklý a obyčejný úkaz
řítomué doby. Dokod u nás něco 80 neschva
uje a dokud se dokazuje, že je to dvojsečný

meč, je to zkracování těch, kdo to odporačají;
jakmile se však meč ten dá klidně do rakou
těm, kdo po něm volali, ihned žalují, že je to
pro ně nebezpečenství. Proto není nic platno,
za nynější doby moderní duch její vyžaduje,
aby se nikomo dobře neradilo a aby jenom
každý byl ponechán při svých chatích, které
ho již potom citelně poučí, kde se jeho pro
spěch nachází.

Proto také máme otázku oslavování pr
vního máje za vyřízenou tím, že se zcela
klidně a rozamně dělnictva ponechává volnost,
af si v den ten jedná, jak se mu líbí. Pozoru
hodné při tom jest, že většině z něho se
právě tato ponechaná mu svoboda. jednání ne
líbí a snad se toho brzy dočkáme, že se bude
zase obražovati proti tomu jako proti útisku,
kdyby někde prvního máje. zaměstnavatelé
nechtěli práci dovoliti.

+ *
»

Otázkou přítomných dnů stala se také
péče o prohloubení oslav památky M. Jana
Husa. Na denní pořádek dostala se totiž zále
žitost, jakým spůsobem by byl v uctívání pa
mátky Husovy n nás zaveden jistý snesitelný
system. Pojednání o tom dávno již stalo se
časovou potřebou a na těchto místech jsme se
vícekráte za to přimlouvali, aby především
zjednáno bylo ve vlasti Husově pravdě a hi
storickým pramenům odpovídající vypsání ži
vota a působení Husova. Z toho by potom
zcela jasně jeho význam vyplynul a vynikl.

Nechceme na to zde žalovati, bylo by
to ostatně kázání pařezům, že 80 vykonání
povinnosti této nevjali v nejpřednější řadě či
nitelé, kteří jsou tím národa i lidu svým ve
řejným postavením a povoláním dlužní. Když
k tomu činitelé ti nebyli vážným všeobecným
pokynem donuceni a když jim bylo možno,
aby pole, na němž ovi pracovati mají povin
nost, ponechali prázdné, uelze se proto
katiti u mřzeti, že se tum ku práci té nahr
naly osobnosti, které zajisté v jiných oborech
jsou na svém místě, ale ku příslušnému pro
hloubení pochopení významu Husova u nás,
beze všeho jim lichocení, nepostačnjí.

"FEUILLETON.
Vzpomínky na „Klášter.“

Píše J. S—a.

IL

Jednou k večeru přiracholilo na klášter ně- |
kolik vozů; přijel enejvětší zvěřinec na světě«,
který již drutého dne otevře ne právě esthetické
taje svých útrob udiveným zrakům —ského pu
blika. Hustý chumel dětí v křivce eliptické ob
klopoval znamenitého nosatce, který přicapal
pěšky. Věděl chudák chobotník, proč mu jest ode
přen jízdní lístek; kdyby takového pasužera měly
dopraviti na »Klášter«= ty vychrtlé herky, které
táhly v potu celé kůže své menší zvěř, jistě že
by se jich několik musilo rozsekati tigrům a hy
eném na pospas už před městem; takového ha
bána by bez přitlačení konduktéra sotva utáhla
znamenitá —ská lokálka. Chobotník, dávaje se
klidně obdivovati, šermoval kolem sebe pružně
dlouhým chapadlem a aepohrdl žádným aspoň trochu
stravitelným dárkem. Všecko do jeho bezedných
útrob zapadalo jako do Rotschildovy Wertheimky,

Již se také jiné potvory z těsných truhlíků
ozývaly po denním chlebu, až se koniska hrůzou
klepala v očekávání osudných dnů příštích. Těch
koníčků mi bylo nejvíc líto; žebra div na nich
o sebe necinkala; všude na těle samý hrbolec,
takže bych neradil žadnému kamerádu svému aby
si na né sedl, nechtěl li by se pořezati. Dvě
šimly měly kůži již tak výtečně vydělávanou, že
se z ul hned mohly dělat boty; jenže by se ne
mohla kůže říznouti z těch svisutýche kyčlí, po
něvadž tem byla už hodně prodřená. Ubozí šemí
kové, tábli jste takové vděčné tvory, že vás za
několik dní samým vděkem a láskou snědí,

Vytí, mumlání a sténání stávaly se v nevo.
ných truhlících důraznější.

Aniš bychom chtěli v tom nejmenším

zneuznávatí spanilomyslaou snahu a dobrouvůli „České Obce Sokolské“, tedy především
musíme poukázati k tomu, že ona, chtic pro
hloubení oslav památky Hasovy docíliti, mo
sila v ohledu tom ku pomoci volati celé

vebvy činitelů programu jejímu docela vzdálených. To jasně ukazuje, že „Česká Obec So
kolská“ ma provedení úlohy té vědomě nepo
stačovala, že se správné její rozluštění z okrahu
její moci a možnosti vymykalo, že jí jest
vlastně jenom sympatické, ale v podstatě cizí.
O tom není žádné pochybnosti, že kdyby
„Česká Obec Sokolská“ pod svou střechou
v rámci svých stanov a účele zorganisovala
blízké ji jednoty „českých turistů“, „českých
velocipedistů“ a „českých fotbalistů“ a jiných
eportsmanů, zajisté že by se dodělala ve směru
tom obrovských úspěchů u sokolská její my
šléoka vyšvihla by se k obrovskému rozvoji.
Ale ve snahách čelících k rozřešeuí tak staré,
spletité, choulostivé a hlaboké vědecké otázky,
jakou jest vystižení správného kultu památky
Hosovy, musila se nezbytně octnonti tam, kde
nyní, k naší lítosti, stojí. Nejpovolanější anej
přednější činitel, který prostředky svými mohl
a také by dovedl v rozluštění Husových oslav
dáti pro budoucnost jistou direktiva, prostě
při tom své spolupůsobení odřekl.

Tím, že Česká Akademie své spolupůso
bení při právě zahajované snaze, čelící ku
správnéma a utišujícímu prohloubení zbytečně
hlačných oslav památky Husovy odmítla, sto
jíme tam, kde jsme v záležitosti té stáli loni,
před desíti a před dvacíti lety. Vážíme si pánů,
kteří so zde v Praze sestoupili v komitét,
jehož úkolem má býti pečovati o prohloubení
oslav památky Husovy, ctíme jejich snahu 4
horlivost, se kterými k luštění záležitosti té
přistoupili, nanejvýš ceníme dříve nikdy při
podobných příležitostech nebývalou zdrželivost,
se kterou se o významu a příštím směru oslav
památky Hasovy ve společnosti jejich mluvilo
8 jednalc, proto bude nám zajisté také vlídně
dovoleno upozorniti, že všechuo to, co pánové

ú i vykonáníjako novinky navrhovali, již zdeylo.

Pohledněme zpět po době, kdy se u náspamátka Husova hlučněji oslavuje. Největší
podněty k oslavování Husa a Bílé Hory za
vdaly své doby vídeňské vlády. V oslavách
těch spočíval druhdy historický protest proti
Vídni. Dnes ovšem oslavy tyto této břítkosti
pozbyly a vyhlížejí zcela jinak, než-li vyhlí
žely tehdy, když byly v život uvedeny. Dnes
zvrhly se namnoze leckde až ktomu malicher
nému místnímu účeli, aby byl prý nimi po
škádlen — pan farář. Obyčejně mimo této
bezcenné plevy jiné podstaty v nich není,

Přednášky o významu Hosově, pálení
ohňů, noční průvody s mazikou, poati k vý
znamným místům ze života Husova, to všechno
se již přes třicet let děje. Prostřednictvím
Fr. Palackého byla r. 1869 vypsána „raská
cena“ 1000 zl. na sepsání životopisu Hasova,
o niž se pak — nikdo neucházel To jsou doga
vádní spůsoby českého oslavování památky
(0070

Okrouhlé provětrávací otvory vozové vydá
valy tak žalostnou muziku, že jeden ševcovský
panic, hnut jsa lítostí srdce svého, vhodil kousek
ze svého večerního krajíce do tmavéha terče,
odkud zaznívala melodie nejžalostnéjší.

Hned bylo slyšeti rázné klapnutí a po té
byl oživen otvor rozevřenon tlamou nějuké černé
lesní nestvůry, která dávala tekto jemně na vě,
domí, že by ráda ještě.

Pro mládež to bylo vyražením, tak že mnozí
opustili indického obra a zvědavě hádali, jakému
to zvířeti tak objemné žvýkací ústrojí náleží,
Uhodnutí bylo těžké, poněvadž otvorem bylo
zříti pouze střední část objemné sbírky; viditelná
částjizykase jen jen tetelila na nové sousto. A když
byl nový ždibec k otvoru vržen, zase nové klap
nutí, jakoby se bleskurychle zavřel Vojáčkův
slovník. A po čtyrech vteřinách znovu jícen u
otvoru. A mládež opakovala svůj zábavný pokus
ještě několikrát. Mezi milosrdnými diváky se však
také vyskytl zlý člověk srdce tvrdého, který při
šestém přihlášení lačného zvířete vhodil rukou
nelítostnou do prosebného chřtánu hořící zbytek
doutníku.

Huba zase spokojeně klapla, ale bned po
čala zcela nespokojeně protestovat, když poznala
bned v následujícím okamžiku, jaký to Danajský
dar bez rozmyslu ohradou zubů svých zamkla.

Inu, bloupé zvíře nemoblo tak bned roz
uměti kulturním vymoženostem a. civilisované
chuti; kdyby bylo aspoň vědělo, jak se to do
huby bere, snad by si bylo spíš pochutnalo. A
diváci se jizlivě smáli zklamané zvířecí důvěře
v poctivost lidského pokolení; však také po této
zkušenosti zvíře již za nic neprosilo.

Druhý den si již vyšlapoval vyvolávač po
rychle sklepnutém podiu před velikým orchestrio
nem a vábil hlučné a svůdně do aromatického
přítmí menužerního čtverhranu plnoleté i neplno
leté, ženy, muže, chudé i bohaté. Hubu mu jela

Husovy. Věeobecně se uznalo, še to dohro
mady jest oslavování jenom povrchní, jež
musí býti probloubeno a sice ve smysla du
chovním, neboť zevnější spůsob oslavování pa
métky Husovy byl a jest u nás již dávno tak
okázalým, že rozšiřovati není ho více potřebí.
Proto se má vlastně prohloubiti, má se státi
opravdovým, cenným.

Z toho důvodu jedná se především o
opatření správného vypsání života a působení

U80va. tomu jako autorita nade všechnu
ochybnost byla povolána Česká Akademie.

Kayš tato však s důvodů neuvedenýchodřekla
a odmítla při tom svou pomoc, ač poskytnutí
její bylo by bývaloskutkemloyalní m, vla
steneckým i vědeckým, neboť byl by se opatřením,

pod záštitou Akademie opsaný asovýmživotopisem cbumel fantasií o této osobě tr
vale uvedl na pravou míru, potom na ten čas
jest další luštění této záležitosti těžkou
otázkou.

Komitét, který se ujal starosti o problou
bení oslav památky Husovy, ukázal všemožnoa
míru a snášelivost, proto se mu docela dobře
moblo jíti vstříc — —

To jest všeobecně uznaným a všemi če
skými krahy edíleným stanoviskem, že Has
byl borlivým českým vlastencem, nadšeným
horlitelem pro jeho práva, karatelem všech
nepřístojností ze strany 8ebe mocnějších ci
zinců vČechách a proto není pochybnosti, že
tato silná stránka jeho povaby a působení
může býti jednomyslně ceněna ze stran všech.
V ostatních mohou býti náhledy různé, jež
jsvu dnes každému svobodné dle toho, jak
působení Husovo studoval. Proto zatím, než-li
správný a důkladný životopis Hasův autorita
tivně český lid poučí o Husově významu, ne
bode zajisté nikomu odporným mínění, že by
se uctívání Husovy památky u nás tím nejvy
datněji prohloubilo, kdyby 8e na jeho počest
ze strany jeho ctitelů konaly sbírky ve prospěch
zvelebení a duševního povznešení českého ná
roda. Proto zajisté že se nikde nesetká s od
porem, když bychom byli toho mínění, aby se
na místě ohňů, mazik a povrchnícha namnoze
bezcenných frásovitých přednášek, což všechno
stojí ohromné sumy peněz, pořáduly každo
ročně „korunové sbírky“ na zřízení velikého
fondu, z něhož by se ku př. ve Vídni zřídily
české realné školy a české gymnasium, z ně
hož by se ve Vídni pro tamní Čechy zbudoval
český chrám, z něhož by se zakupovaly domy
a statky ve zněmčených krajinách.

Tím by byl Hos postaven na správné
stanovisko, jak se má jeho historický
význam anás pojímati. Kdyby pod historickým
dojmem jeho vymožení „dekretu kutnohor
skóho“ zřízen „milionový národní fond“ na
hájení práv jazyka a uároda českého, pak
není o tom žádné pochybnosti, že by byl
tímto skutkem učiněn první krok k vážnéma
problonbení oslav památky Husovy, jejichž
nynější jarmareční spůsob protiví se všem
vážným posuzovatelům a znatelům jeho histo
rického významu. Noční vlastně výtržnosti,
při nichž muzika na konec spustí odrhovačku
(R P

tek výtečné, jako ostré tchýni, když se jí udá
poprve zříti pozdní příchod zetíčka z hospody.

»Nénechte se nutit, Nénechte se nutit!
Všecko, jak venku vidíte namalované, uvnitř živé
k spátření, takže každý vlas, každá žíle éxtra je
k vidění, až z toho mráz jde po těle. Osmatřicet
zvířat, osmatřicet zvířatl Vy uvidíte nejhorší
potvory na celem světě: hyeny škvrnité, neboli
žíhané, jenžto mrtvoly z hrobu vyhrabávají a za
živa požírají; vy uvidíte lvové nubijcké a tigrové
bengálské, též pabiány, supy, orly, levharty a
hrozné vlky a též také nejdelšího hada na světě,
Teď právě nastane jedno veliké krrmení a pak
jednoumělecképředstavenís těmiIvamia tigrami.
Komu je k libosti, nechť vstoupí. Vstupné za
darmo až ke kase; od kasy za hlavu deset krej
carů; kdo přijde bez blavy, půjde zadarmo. Jen
tento týden, jen tento týden! - Pak pojedeme až
do té Ameriky, Afriky, papriky dvě míle za vá
noce. Každému na tom záleženo býti má, aby
k svému vzdělání ta divoká zvířata zhlídi; račte
vstoupit, Ósoba jen děset krejcarů za persónus«,
Taková slova se linula z požehnaných úst jako
z cedníku na hlavy rozpačitých čumilů.

A když se ještě nikdo nerozmyslil, volal ne.
únavný hlásný: »Vždyť slyšíte ten hrozný řevtěch
divokých zvířat.« Ovšem, by li ten často zazní
vající řev výronem divokosti nebo spíš následkem
citelné žaludeční prázdně, to jen sám šéf zvěřince
dovedl pověděti. Šéf byl přec jenom lepším kroti
telem| divokosti | šelem než. oficielní krotitel
»France, který Častěji v svém bizarn.m úboru a
s bičíkem v ruce venku se objevoval. Bylo-li však
u té zvěře aspoň polovic té divokosti, jskou bylo
zříti na vyvěšených krvavých obrazech venku, již
te musila býti brozná a stálo podívání na ni za
ten šestáček.

(Pokračování.)ABO



„Da Bišato“ anebo „na marjánce" a přednášky,
v něžse uvazojílidé,kteřísevětšinouk tomu
velice málo hodí, ae jiš přežily i přes to, že
se na to páni faráři zlobí.

Tolik jeme chtěli dnes v otázce této po
věděti, oanejvýš litujíce, že Česká Akademie
svou účast při naléhavém jejím loštění ode

pře ač vlastně nikoho by nebylo překvapilo,kdyby byla právě od ní vyšla k němu váčná
iniciativa. Kdo pak tedy má v chovlostivých,
vědeckého rozuzlení a autoritativoiho poučení
vyžadujících otázkách «nfti první vážné slovo,
než-li společnost nejprvnějších vědeckých au
torit v zemi, jimž tato země akjejí zakročení
potom stát poskytuje bohaté prostředky ke
vědecké, ve prospěch a k potřebnému poučení
této země čelící prácif A poučení o Hasovi
jest v zájmu všech stran nanejvýš potřebným!

Dnes sloší pozuova 8 nevolí odmítnouti
všechno další ohrnování nosů jistých výtečníků,
kteří se strojeným rozhorlením rádi k tomu
poukazují, že ševci a sedláci pletou se do ře
šení vědeckých otázek a že noviny chtějí
všema rozaměti a o všem mluviti. Proč nečiní
tak oni, povolaní k tomu pánové? Neměli jeme
za potřebné přejíti tyto věci mlčením.

V naší veřejnouti straší za posledních
dob škodlivý, nešťastný zjev. Jakmile 8e do
popředí veřejné působnosti dostane některá
osobnost, o níž je známo, že jest české věci
nakloněna a přízniva tak, že se může dokonce
za našince považovati, ihned 8e na ni vrhne
za vlasy přitažený klep spůsvbem, že usobno
sti té na konec skutečněnezbude,než-liobrá
titi se k české veřejnosti zády.

Nechceme poukazovati k tomu, kolik ná
rodně indiferentních rodin a kolik spravedli
vých Němců bylo tím když ne zahnáno docela
do tábora našich nepřátel, tedy alespoň zby
tečně vypuzeno z české společnosti. Ale pou
kážeme na případy z novější doby, co 8e děje,
na místě aby vlivaplné a mocné osoby k české
věci byly připoutávány a pro českou společnost
získávány. ,

Když byl r. 1889jmenován místodržitelem
království Českého hrabě František Thun,
který v plné říšské radě za jeden z bodů
svého politického programu prohlásil korano
vaci krále českého, tu z důvodů, jež nikdo
pod sluncem nedovede vysvětliti, byl jmenovaný
kavalír ze strany české štván a proháněn tak,
že brzy po svém nastoupení v úřad místodr
žitele českého z nedorozumění s českýmlidé m
vůbec nevycházel. Konec konců pak celé té
štvanice byl, ač za jiných poměrů hrabě Fr.
Thun mohl české věci k nedocenění prospěti, že
z jeviště veřejného odstoupil a že potom bylo
slyšeti upřímnou lítost, proč se 6 ním ze strany
české jinak nezacházelo a jest alyšeti nářky,
jaká je to pro českou věc Škodu.

Když byl r. 1892zvolen knížetem arcibis
kopem olomouckým J. M. ndp. Theodor
Kohn, který se ke svému Českému původo
okázalo hlásil a jejž vlastenecká kaplanská
činnost v čamaře předcházela, najednou posta
vila se proti němu neviditelná nějaká falanga,
která již po řadu let nemá nic na práci, než-li
jak by olomouckému arcibiskupa všechnu
vlasteneckou práci znechutila, znemožnila,
zkrátka jak byho s české společnosti vypadila
a vzdálila.

Proč to avádíme? Proto, poněvadž v tom
spatřajeme vypočítavé, tajné podněty, které
neprozíravá péra štvou proti vlivaplným a
mocným osobám, aby je s českým lidem zne
přátelily tak, aby tyto pro české zájmy na
potom nic nekonaly a spíše se k nim zády
obracely. To je patrná práce na oslabení české
věci a na posílení našich odpůrců!

V poslední době tato od české společ
nosti mocné osoby odhánějící tajná, české věci

pstrně nepřátelská politika zahájena byla doonce oproti jisté, vysoce postavené osobnosti,
na jejíž přízní českému národa musí nanejvýš
záležeti. Osobnost ta zakoupila a opravila si
v českém kraji krásný zámek a od té doby
jistí štváčové nemají nic jiného na práci, než-li
aby vynášením všelijakých pro Širší veřejnost
bezcenných aferek z okolí zámku toho majitele
jeho pokoušeli a dráždili a tím nepřátelům
českého národa dávali do rakou proti české
věci zbraň. Nejedná se patrně zase o nic jiného,
než-li onu mocnou osobnost s českou společ
ností a sčeským veřejným míněním znepřáteliti.

Upozorňujeme na to s poukazem, že je
v tomto odvracení mocných osob od českého
národa patrný system a že je to chytře navle
čená práce našich národních nepřátel! Zajisté
že jest nám rozaměno !

Nyní nám potřebí me lak hlav, knih a uče
nosti, jako raději srdcí, okutkův,charakterův; jen
tim bude mravný samocit ve všech nás povýšen a
stav národu našeho slepšen.

Jan Kollár, pěvec „Slávy Deery“.

Obrana.
Hlasy « Času, (jinak také ze Siona)

přece někdy také opíší lokálku odjinud než
od Herbona. Teď opisují z vídeňského „Der
Freimůthige“ podařenou kachnn. Prý „v jisté“
osadě ve Slezsku katolický farář chodil jednu
bohatou nemocnou těšit a když by) zabit v
domě choré ženy vepř, tak dlouho nemocnou
trápil, až mu polovici za 80 koron přepustila,
ač měly celého štětináče již zamlaveného děti
její. Leč na místo peněz poslal farář k ne
mocné svou matku, která tak dlouho do ubohé
mluvila, až tato svolila, aby se část ceny ve

Bře „odmodlila“ a část užila na okrasu kostela.idlo této podařené kachny masil amístit ví
deňský list až do Slezska; slezaké protika
tolické listy o této koniněmlčí, ale „der Frei
mtitbige“ přece jen ví, že Se to zceja jistě stalo.
Ale copak záleží panu Šádkovi na věrohod
nosti| Jen když se tím tnou katolíci; to jest
hlavní věc. Tak hloupého faráře by ovšem
těžko p. Šádek za nynějších rozháraných časů
nalezli, který by tak okatou blbinon pošpinil
svou čest. Kdyby tak někdo psal o pastorovi,
řekli bychom též, že jest to vylháno. Nu, ale
když nás p. rannský patriarcha tak pobavil,
hodíme zase z naší strany jedna kůstku; jak
se jí pobaví, to je jeho věc.

Vaněk Valečovský, kališný úředník Jiřího
z Poděbrad píše, že kněží kališní o zemřelém

bodný, že ne tak brzo se vydaří. Při tom však
hned povědí: „Kdo jeho statek máte, nene
chávejte nic na duši jeho! Pakli byste tak či
nili, ját bych o to musil mloviti, snad i ohlá
siti, neboť vím, co mi na srnrtelné posteli pravil,
prose mne, bych toho na jeho duši nenechal i
kdyby ti, komu co svěřil, jinak chtěli učiniti.
—. Potom sprostná žena tobo mrtvého nebo
žička bojíc se, aby jí kněz neprohlásil, přijde
na zpověď a řekne: „Milý kněže, honl's mnou
velmi. Mám tam ještě čtyry sta zlatých, chcit'
8 nimi včiniti, jak tvá milost káže; vaše milost
ty chudé lépe zná, rozdělte vy je sami. — A kněz
prý se ještě doptává: „Máš-li toho co více?“
„Nic, milý kněže“, odpovídá, „než tam jest
něcostříbra klenotného a koflikové čtyřistříbrní,
pozlacení a pás některý! — Takovým prohna
ným způsobem prý činí kněží kališní sirotkům
újmu. Vaněk také musil často takové zlotřilé
kněze trestati a znal je dobře ze své soudní
praxe. Dle zprávy starého letopisce je chtěl
docela sázeti do klády.

Tak miloval kněžstvo reformované, kněž
stvo svého vyznání. Ještě jiné poučné věci na
psal o kněžstva husitském Valečovský, které
jsou výraznější než p. Šádkova vepřová aféra.
Ostatně hovořili ještě drastičtěji o dědicích
Husových čeští bratří a protestanté. A o tom,
jak se přiživovalí v Čechách protestanští pre
dikanti, byla by také dloubá kapitola.

Jen bychom radili p. Šádkovi, aby nedělal
tak příliš okatou konkurenci „Červánkům“.
Je vidět, že duch Lutherův a Kalvínův posud
na „křesťanské“ závěry Hlasů ze Šíona má ve
lice silný vliv.

Věhlasný historik J. S. Machar,
který dle všeho čerpá své poznatky o českých
dějinách u vídeňských rabínů, vychrstl slušnou
dávku mravního rozhořčení proti Římuv „Naší
Době“. To by otvíral zesnul Palacký teprve
oči, kdyby věděl tolik o tyranii Říma jako
Machar. I ten Tomek, Kalousek a Ernest Denis
jsou hotovými vědeckými šosáky proti vyna
lezavémn duchu dějepisce Machara. Machar sic
napsal jen několik vět, ale tyto věty, ač ne
jsou podepřeny důkazy, na hlavu porážejí
všecky dosavadní dějepisce našeho národu.
Řím jest dle tohoto nadmoderního historika
„poslední a největší příčina všeho neštěstí
v minalosti, vší bídy v přítomnosti.“ To tedy
jistě asi podporaje Řím židovský velkokapi

aiomus v naší zemi, poněvadž ten nás nejvícusí.
Prý Řím „naši reformaci napálil kom

paktaty“. I nikoliv; kompaktata Řím nikdy
nestvrdil. Chválil Čechům vše, co k pravé
mravní reformaci v čtyrech článcích bylo ulo
ženo, ale opíral se proti Rokycanova tvrzení,
že jest přijímání z kalicha pro spásu nezbyt
nou nutností. A Čechové po válkách všecku
reformaci spatřovali v kalichu, nedávajíce se
ani tím vyrušovati, že jejich kněžstvo již za
Rokycany propadalo nejpohoršlivější mravní
bnilobě. O té táborské reformaci, kzerá volala
proti krajanům katolickým celé honfy ně.
meckých lupičů, těžko se šířiti.

A co jste to řekl, slovutný historiku, 0
Jiřím z Poděbrad? Ještě štěstí, že byl mou
dřejší než Vy a že uznal ku konci života po
korrě všecky své chyby. Denis píše, že papež
Pias si nepřál války s Jiřím, ano že se ji
hrozil. Čekal trpělivě, zda Jiří svým slibům
dostojí i tenkrát, když byla zcela patrná Ji
říkova lesť.

Když se Vratislavští bouřili proti vládě
kališného krále, poslal papež do Slezska le

gáta, na jehož poračení přišlo poselstvo Vra“
tislavské do Prahy a na kolenou musilo Jiřího
za přítomnosti legáta odprositi. Že došlo po
zději za Pavla k tuhé srážce přece, to Ise
nejvíc na vrob přičísti fanatickému Rokyca
novi, který byl hotov podkopati i vládu Ji
říkovu, jestliže by král neuznal, že jest přijí
mání pod jednou proti vůli Kristově. Však mu
také několik lat před smrtí Jiří pověděl své
mínění. — Mrzí Vás rok 16207 Nadejte zaň
protestantským sobeckým demagogům, kteří
připravujíce lid na „osvobození evaogelia“, i
krátce před bitvou Bělohorskou nesnesitelnými
robotami dle receptu Lutherova své poddané
tisnili. Nedlouho před katastrofou vzniklo v ně
kolika krajích českých selské povstání. Pěkně
se tu jednalo o dobro lidu a vlasti, jestliže
byl v čelo země postaven sobecký cizinec a
jestliže všude za „reformací“ Lutherovou krá
čela germanisace.

A že jest ochromena Italie a Španělsko,
za to také může ten nešťastný Řím? Vždyť
právě v těch dobách začal v těchto zemích
úpadek, když vládnoucí kruhy Římem na dobro
zhrdli. Snad nebudete viny ničemného Crispiho
dokonce sevalovat na papežskou stolici. Fari
gejské kroucení očima „realistickémo“ básní
kovi příliš málo sluší.

A že hrají nyní protestantské státy prim?
Předně pamatujte, že ku př. v Německu jest
velmi mnoho také katolíků. A za takový prim,
k jehož udržení protestantští Němci potřebuje
barbarské znásilňování Poláků a Srbů a vyhá
nění slovanských hostí, pěkně děkujeme. Tu
kový prim jest pohanský a dlouho se neudrží.
Též takový prim, jaký hraje a již dávno hrála
protestantská Anglie, charakternímu člověku
pramálo imponuje; krev tisíců katolíků Irských
a jiných barbarsky potlačených národů svolá
na takový prim konečně spravedlivou pomstu
nebes. My Čechové můžeme míti za to blahé
uspokojení, že jsme pod vlajkou Říma za Karla
IV. bráli prim v celé střední Evropě a že naše
povýšenost nebylo budována tedy na krvi, ale
na přirozeném právu.

Také se bojíte, aby Řím nezardousil Ví
deň. Prosím Vás, což pak, už nk židé
Vídeň opustili, že je s ní tak zle? Řekněte
upřímně, kteří občané tam dosud více vládli:
zda ti semitští nebo čistokrevní Ariové. A pak
si zodpovíte otázku, kdo úpadkem Vídně vinen,
vidíte-li skutečně úpadek jaký.

Inu, není Adlera mimo Adlera a Machar
jeho prorok. Tak drze mluvit o Římu jako
Machar, to by nedokázala ani „Nenefreie Presse“.
Toť se rozumí, že důležité objevy Macharovy
hned musely vandrovat do „Času“ a „Husa“;
jistě také naleznou zalíbení u p. Šádka, poně
vadž tomuto svéráznému mužijest „Čas“ evan
geliem.

„Aby jasyk velebný český Českého království,
v kterém milý svatý Václav, svatý Vojléch, svatý
Prokop Pána Boha chválili jsou, 1proto aby člověk
cisího jazyka přišlý nevelebil se více naď jasyk
český a v pýše své dědicův semě České nepotla
čoval, přikasujem, aby víc pousí Němci na radách
nebyli, ale Čechové, a také v Čechách, kdo chce
obývati, aby děti své k české řeči drbeli; proto se
jim nad to jiných řečí uměli nebraní.

Výnos Karla IV., Otce vlasti

Hlídka školská.
Okomfosionelní škole
Nedávno četli jsme v novinách tento pro

jev: „My na schůzi, Evangelickou besedou
v Praze pořádané, shromáždění členové evang.
sborů Pražských obého vyznání —| vedeni
jsouce snahou po zdokonalení života ducho
vního církve evangelické, uznáváme potřebu
soustavné výchovy evangelické, u v důsledku
toho žádáme sobě, by zřízena byla v Praze
česká škola evangelická, v níž by se mládeži
evangelické výchovy v tradicích předků našich
blabé paměti dostávalo, tak, aby církev naše
vnitřní silou obohacená svých cílů a snah do
sáhnouti mohla.

Souhlasíme plně s dosud zástopci pres
byterstev učiněnými kroky a pamětliví jsouce
slov písma: „Jední druhých břemena neste!“
slibujeme zřízení školy v každém směru dle
možnosti podporovati, prosíce rovněž, by Pán
práci naší zpomáhati ráčil“

Kdyby učkdo nevšiml si akcentovaného
protestantství, mohl by se durunívati, že zase
ti katolíci usilují o snížení úrovně vzdělání
požadavkem školy konfesní. Aby snad někdo
nebyl v mylném domnění, že helvetští kostel
nici a protestantské svíčkové báby vytáhli
v boj proti moderní bezkoníssví škole, po
znamenáváme ihned, že schůzi byli přítomní
graduovaní evangeličtí hodnostáři a inteligenti
jako n. př. dr. Růžička, dr. Setunský, red.
Ktůihnel atd.



Musí tedy české očitelstvo vášně uvažo
vati o tomto projevu, jenf s výchovou mo
derní školy není apokojen. „Hlasy ze Siona“
výslovně: praví v č. 16. „školy obecné veřejné
nejsou dle toho, aby evangelícibeze všech
obav své dítky jim svěřovali.“ ,

Když katolíci žádali od školy, na niž
naplatí se důkladně, aby aspoň za ty peněžité
oběti vychovávala mládež k života bobaboj
nému a když žádali katolíci, aby celá výchova
školní byla prodchnuta zásadami náboženskými,
stropilo liberalní učitelstvo na povel liberal
ního tisku bohopustý křik, že se chtl okua
školy zastříti kutnami a že má očitelatvo býti
porobeno ve jho klerikalní. Hnedle bylo doka
zováno, že škola má vychovávati lidi a ne ka
tolíky, a dle tohoto názoru vycházeli také ze
škol obojživelníci, ani ryba ani rak, stvĎry
beze všeho náboženského základu pro další
život. Zkušenost nás poučila, že jako v národ
postním obledu nelze vychovávati beznárodně,
tak ani nelze v náboženském ohledu vyoho
vávati bezbarvě. Dnes lid se sám přesvědčil,
že ten křik proti konfesní škole byl vyvolán
chytráky, kteří chtěli školy vynžitkovatipro
vlastní zájmy, a proto mnohem střízlivěji o
nutném přerodu našich bezbarvých škol soudí.

Liberalní učitelstvo může býti aspoň pro
jevem Evangelické besedy pražské poučeno, že
ani hodně v náboženském ohledu ehovivaví

rotestanté nejsou 3 moderní výchovou spo
kojení, Projev této nedůvěry k moderní škole
byl přijat s velikou Šetrností u liberalních
novin nčitelských, ba i u národního mravo
kárce Času. Když svého času katolický školský
spolek došel milostivého uznání v následníku
trůnu, sršel list oniversitního professora ohněm
a síron, nemaje dosti frivolních slovna od
souzení „nepřátel“ školství. Projev Evangelické
besedy proti moderní škole zažil ovšem Čas
sladce jako chutnou pokroutku. Nedá se my
eliti, že 989, katolických rodičů dá se zahun
biti 19/, protestantů a nebude též usilovati 0
řádnou výchovu konfesní ve svých školách.
Když projde evangelické menšině snaha po
konfesní škole za tichého souhlasu veřejnosti,
musíprojitii katolickévětšině.Jennepokazíli
nám to všecko ty naše domácí trepky!

Politický přehled,
V poslanecké sněmovně 2. května dokon“

čeny porady o rozpočtu ministerstva obchodu a
započato jednání o rozpočtu ministerstva železnic,
Touto schůzí nastává v jednání poslanecké sně.
movny delší přestávka, neboť příští schůze za pří
činou delegací bude se konati až 12. května,

V úterý zahájena byla v Pešti schůze dele
gace říšské rady. Rozpočet společných výdajů a
příjmů na rok 1902 vykazuje spotřebu 372,437.836
K, o 8,431.193 více roku předešlého. Ministerstvo
vojenství navrhuje povolení obnosu 38,000.000
jako mimořádnou spotřebu na rok 1902 za pří
činou opatření polních houfnic a nových horských
děl. V r. 1903 požadována bude další část výloh.
Ve zvláštní příloze žádá ministerstvo vojenství též
za povolení dodatečného úvěru 1,552.000 K k za
vedení nových polních a horských děl atd.

Dr. Kórber, jenž odiel v pondělí do Pešti,
prohlašuje ve svých orgánech, že dalšího odkladu
při jednání o celním tarifu a o vyrovnání napro
sto již nestrpí; ještě tento týden musí prý se státi
rozhodnutí. Maďaři myslí jinak. Pracují o samo
statné celní a obchodní území, dříve však chtějí
Rakousko co nejvíce využitkovat.

Maďarští liberálové brojí proti tomu, aby
arciknížete Františka Ferdinanda ke korunovač
ním slavnostem provázeli též jeden Český a jeden
polský šlechtic, ježto prý by tím průvod arcikní
žete nabyl federalistické příchutí, Židovská libe
rální družina arciknížete byla by Maďarům lepší,
než apravedlivě nyní vybraní zástupci předních
národností rakouských.

Štyrský sněm konal 3. května první schůzi;
slovinští poslanci se však nedostavili.

Sněm království Českého svolán prý bude
mezi 10. a 15. červnem. Má se na něm jednati
pouze o pivní dani a o vládní předloze, která se
týká osvobození osobní daně z příjmů od zem.
přirážky.

Novým ministrem uherským jmenován byl
universitní professor dr. Ludvík Lang.

. V Belgii uznáno nyní vyššími vojen. úřady,
že jest třeba, aby každý důstojník a poddůstojník
osvojil si znalost druhého jazyka zemského, flámštiny.

Nepokoje, ohrožující stále Irsko, donucují
tisíce venkovanů opustiti vlast a odstéhovati se do
Ameriky. Ostrov očividně se odlidňuje. Anglický
král Eduard VII, jenž bude 26. června korunován,
změnil přece text korunovační přísahy, z níž ze
jména vyškrt) všecka místa katolíkům nepřátelská.
Proti tomuto rozumnému jednání krále velice bouří
členové anglikánské církve,

Selské nepokoje v Rusku nepovetaly jen z
hladu, ale i roznesením pověsti, dle níž car na

Hdil rozděliti mezi sedláky pozemky, zdstavené
šlechté po zrušení nevolnictví. Mužíci jali se“
semi dělit o movitý majetek šlechtický. Celá řada
úředníků studuje příčiny povstání tobo.

Holandská královna Vilemína, miláček ná
roda, je k smrti nemocna. Onemocnivši tyfem,
nyní předčasně porodila. Celé Nizozemí je nad
míru rozčileno, neboť královna js poslední rato
lestí panujícího rodu Oranienského,

V Portugalsku vzmáhá se po celé zemi re
voluční hnutí. Důstojníci pozemního i námořního
vojska spolčují se s demonstranty.

Vláda bulharská povolila nátlaku mocností
a rozhodla se, že činné vystoupí proti revolučním
agitacím výboru macedonského, jenž tajné byl
vládou bulharskou podporován.

Válka v Africe trvá dále. Anglické listy roz
blašují, že mír bude co nejdříve uzavřen, ale
v okulí Krůgerově nic o tom nevědí, Angličané
barbarským svým zacházením se zajatci a s žena
mi, jež do jejich rukou padli, dráždí Boery
k zoufalému odporu. Rozhodnutím vlády brasilské
přenechávají se Boerům pozemky k usídlení se.

Celá téměř republika San Domingo na ostrově
Haiti jest v rukou povstalců,

——— ——o

Z činnosti katol. spolků.
Z Libštátu. Dne 20. dabnajt. r. na schůzi

naší Katolické Jednoty poučil nás dp. Fr. Volf, kaplan
králové-dvorský, „o tisku“. V řeči 11/, hod. trvající
vyložil nám vzník moderních časopisů, pojednal otom,
jak se v nynější době fabrikuje t. zv. „veřejné míně
ní“, ukázal na špinavé praktiky, kterých užívalo
Prusko podplacením evětových časopisů v letech 1866
a 1890 proti Rakousku a Francii, Ukázal, s jakou
opatrností má si čtenář vésti při čtení různých těch
časopisů, kterým nejedná se o právo a pravda, nýbrž
jen o to, aby vydělaly co možná nejvíce peněz. Účast
nici, jichž bylo ku 200 osob, naslouchali pozorně a
napjatě slovům řečníkovým a odměnili jej na konec
blačným potleskem. Dae 27. dobna, v den poatní slav
nosti našeho patrona sv. Jiří, vúčastnila se jednota

poprvé korporativně alužeb Božích ve farním chrámuně.

Z Nové Paky. Při valné hromadě„Kato
lické vzdělávací Jednoty“ v Nové Pace dno 27. dubna
t. r. zvolení (byli vdp. děkan Josef Fiedler na odpo
činku v Novém Bydžově a dp. Jar. Malý, exposita vo
St. Pace, za své zásluhy o vpolek prvními čestnými
členy. Skvostné diplomy byly jim deputací odevzdány.
Zároveň ueneneno, sby se v květnu konala slav. schůze
na počest Jeho Svatosti Lva XIII, při níž přednášeti
bude o významu tohoto jabilanta vdp. farář J. Vo
močil. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Veschůzi městského zastupitelstva

v Hradel Králevé dne 50. dabna 1902ačinéna
následojící usnesení: Domovské právo v Hradci Krá
lové uděleno těmto osobám: Benešovi Fr., Bitnarovi
Karl, Bohdaneckému Jos., Bóhmové Anně, Bukovi
Fr, Jernému Fr., Čeřovské Aané, Durchánkoví Janu,
Fryntovi Ant., Gártnerové Anně, Helligovi H., Hlásné
mu AL.,Hodkové Marii, Hodrovi Váci., Holečkovi Jana,
Habáčkovi Karlu, Hůlovi Františka, Hůlkové Anně,
Haňáčkovi Josefu, Koldinskéma Ignáci, Kudrnovské
Marii, Kaglerové Fr., Linhartovi Ant., Marečkové
Anně, Matějčkovi Vác., Matějčkovi Jou., Metelkovi
Fr., Michálkovi Janu, Morávkovi Al. Pakošovi J.,
Pečánkovým sirotkům, Petrovi Jos., Petříčkovi Joa.,
Pokornéma Jal., Polákovi Váci, Poprovi K., Proko
povi Josefa, Oasdrátovi Eduardu, Raimanovi Václavu,
Radžovi Vojt., Riemrové Fanny, Rokosori Františku,
Bosovi Václ., Singrovi Art., Slámové Marii, Smaží
koví Fr., Součkom Fr. a Janu, Stein Bedř., Snchému
Janu'Šandovi Jos., Škopoví Váci., Šlejtrovi Fr., Šoleové
Ab., Šroibrovi Jana, Tkalcové Emanuele, Tobiáškoví
Jos., Vlachovi Cyr., Voglovi Ed., Vytychové Kateř.,
Zákravskému Váci., Zeinarovi Fil., Doškovi K., celkem
65. — Za nadaci Jos. Bartušky č. 4 podána byla
žádost Otty Štrauese (německá), jež byla zamítnata
z důvodu, že adatel není ani rodákem ani přísluš
níkem zdejším. Nadace Urbánkova ndělena Jos. Ma

chovi. Jmění nadace, založené p Jos. Strejčkem, ulošeno budiž ve spořitelně. Nadace pro podporování
vojínů, ve válce r. 1866 raněných, udělena dle návrhu
velitelství c. a k. pěš, pluku č. 18. — Pravidla pro

vybírání dárky z Pe vína a líhovin bez debatyechválena. Vybírání dávky z piva zadáno pivovaru za
03.640 K (o 860 K více neš loni), dávky z vína p.
Cyr. Vlachovi za 3600 K (o 600K méně než loni) —
Učitelem na měšťanské škole dívčí oboru mlavnicko
bistorického ©jmenován p. David, podačitelem na

obecné škole chlapecké K Štrégi. Na dicí stroj proměšťanskou dívčí školu žádaný obnos K 160—uchválen.
Zároveň achváleno, aby zatímní 2 parallelky při
měšťanské škole dívčí přeměněny byly v definitivní,
eby vyučování frančině přiměšťanské škole chlapecké
rozšířeno bylo na % oddělení a aby opraveny byly
lavice v měšťanské školo dívčí nákladem K 203 z kme
nového jmění. — Účetní správa obecní zastavárny
sa rok 1901 schválena, obvyklé remunerace uděleny
a s čistého zisku věnováno 1000 K ústava chudých,
1000 K pensijnímu fondu úředníků, a 1000 K sraveb.

fondu průpysl. musea. — Palackého čítárně odepsánbyl náklad as instalací plyna spojený a za epálený
plyn, a nahrazen deficit 100 K. — Pí. Zámečníkové
ponechán příspěvek K 160%-na vychování dcery Marie
na jeden rok. — Panu měst. tojemafkori L. Domeč

kovi prodána stavební paroola v bloku D, 1 dtror.sáh za 81 K 80 h, p. ečiteli Hallorovi parcela vedle
p. uč. Lankaše, 1 čtvar. sáh sa 9 K ap. Fr. Černému,
mistra zednic., parcely v bloku 0. — Uanešeno, aby
obecní pozemek u vojen. plovárny byl omesnikován s
orára za úznávací nájemné 1 K ročně pronajat. —
Usnešeno, aby blok u Praž. Předměstí byl parcelován
s ceny stanoveny nišší, aby mohlo se s Pražs. Před
městím konkurovati. —Žádosti akad, spolku „Dobro
slav“, aby obec v případě rosejití se spolku převsala
jméní jeho, bylo vyhověno. — Fr. Valáškoví, polic.
strážníkovi, odepsáno K 82-80 za dříví. — Do rokla
mační komise pro volby do měst, zastupitelstra svo
leni pánové: A. Dvořák, Jar. Moravec, Dr. Al. Zim
mer a V. Ctibor. — Žádosti sl. „Borromaea“ za zří
zení atojanu pitné vody na Orličném nábřeží bylo vy
hověno. — Sobváleny protokoly o schůzích obec. sa
stupitelatva. — Návrh p. říditele Kulíře, aby pro
továrny (jedno nebo dvě) dala se zdarma, byl zamit
nut: — Pan K. S. Kašpar jmenován adjonktem
důchodenským.

Dary. Pan Karel r Isakowiceů, cís, kr, rada
zemského soudu, člea městského zastupitelstva atd.,
věnoral za příčinou úmrtí své choti pí. Emilie z Iea
kowiczů, roz. Teunerova, 100 K místním chudým
v Hradci Král. — Nevšední ochotou relezasloušilého
p. řiditele Kulíře obobacena byla nade rominářská
zahrada velkým, daleko přes půl sta čítajícím počtem
stromků, z nichž jest ke dvaceti vzácných ovocných,
zvláště panenských a malinových jabloní. Nemohouce
jinak, vzdáváme velkomyslnéma dárci tato veřejný
dík a voláme „Zaplať Bůh!“ (Bohoslovci?. — U pří
ležitosti generalní visitace kanonické věnovala místní
obec a duchovní správa v Senožatech po 50 K na lé
čební kněžský ústav ve Svatojanských Lázních, což
odp. biskap s povděkem vzal na vědomí.

Ku komcerta Marie Heritesové.
Přiznáváme te, že jeme v této době barnumských a pane
gyrických reklam spěcbali do divadla Klicperova minu
loa sobotu « částečnou nedůvěrou. Čím nás může
zvláštním překvapiti tak mladistvá aměélkyně po po
ditcích, jež poskytl našemu městu Ondříček, Kabelík
a Kocián? Leč odešli jsme v skatka s největším
uspokojením, Překvapoval v skutku ten mažský, ráz
ný úhoz smyčce démské ručky na příslašných místech.
Podiva zaslahovala netoliko pečlivě vypěstěná zračná
technika, ale i čarovně oduševnéný přednes všech
čísel. Ano, naše aomělkyně dovedla výtečně tlamočiti
uměleckou exaltaci skladatelů, jiché díJa hrála. V stac
catu, flageoletech a nejvyšších polohách sice ještě ne
dostihla okouzlující rutiny Kociánovy a Knbelíkovy,
ale za to v jemném stínování síly tóou a v procítě
nám pfednesu z těžka lzo kráčeti dále. Nadšení vděčného
obecenstva stoupalo po každém čísle, tak še slečna ně
kolik čísel byla nucena přidati. Vše odcházelo z dvo
rany S největší chválou. Můžeme býti hrdi na tento
nový umělecký talent. Přejeme umělkyni mnoho
zdaru a porozumění na cestách dalších.

V městském Kileperově divadle
v Hradci Králové v sobotu 10. května t. r. vypraví
jednota dir. ochotníků „Kliopera“ v Hradci Králové
za laskavého spoluúáčinkování paní Hany Kvrapilové,
člena král. českého zemského Národního divadla
v Praze, divadelní představení: Vina. Drama o třech
dějstvích. Napsal Jaro Hilbert. — Begieseur: Karel
Paul. Začátek určitě o půl 8. hod. Konec o 10. hod.

Odvážné krádeše. V úterý o 2. hodině
noční apáchána byla smělá krádež v Novém Hradci
Králové, kdež neznámí dosad pachatelé okradli výměn
nici Annu Reměovou o celý její majetek, který ve
světnici měla, jako peřiny, Šatstvo a vůbec, co 86
odněsti dalo. Zanechali jen nepatrné bezcenné věci.
"V krádeži nemohli býti vyrašovani, poněvadě poško
zaná nebyla doma. — Téhož dne asi v týž čas
spáchána byla krádež u p. Jana Matějky, hostinského
v Malšovicích. Pachatelé vnikli oknem do bostince,
kdež museli býti dobře známí, poněvadž věděli, kam
p. Matějka ukládá klíče od trafiky a od peněz. Nabrali
ni dontníků a drobných peněz (větší peníze p. Ma
tějka uklidil). Byli však při krádeži vyrašení probu
divší se bostinekou a hostinským, který je stíbal, ale
marně, zmizeli beze stopy. Pan Matéjka čítá ai škody
přes 100 korun.

Z černé kroniky. Die 4. květnavrhl zo
v sebevražedném úmyslu Frant. Midloch, krejčí
z Chlumce, otec čtyř dítek, na koleje před přijíždějící
vlak blíže osobní zastávky Mlíkosrby —Luková.
Vlak zarazil, což cestající považovali za anamení, že
třeba vystoupiti — leč k velikéma udironí poznali,
fe člověk s rozdrcenou lebkou byl vlakem odhozen.
Špatný život — předevěst špatné enrti.

Z Čáslavi Jako přednáškaprvá,tak i drahá
byla navětívená velmi slabě, takže tato nevšímavost
svláště rolnického města, sa něž Čáslav tak ráda se
prohlašuje, až teskné zarážela. Pro věci vážné u nás
pochopení není. — Veliký rozrach působí v celém
městě, že zdejší tak vzmábající se trhy na vepřový
dobytek, které přinášely méstu značný prospěch, jsou
náhle ohroženy. Pro vzniklé neshody se strany orgánů,
přehlídku konajících, s kupci, počali tito agitovatí
pro dodávání zboší do Katné Hory, ktorá jim vyšla
velice ochotně vstříc a vyhláškami sve rolnictvo
k návštěvě trhů na středu přeložených. Pro Čáslav
byla by to pravá pohroma, kdyby měla Katná Hora
na sebo trhy tyto strhnonti. To bylo ještě to jediné,
co obchodnictvo a živnostnictvo naše drželo. Že
k tomn nemálo přispělo i přeložení tržiště na místo
od nádraší tak vzdálené, uznává každý. Městská rada
asnesla ae všemi prostředky k tomu působiti, aby se
záměr nezdařil. S jakým výsledkem, ukáže budouc
nost. — Požár, který minalého měsíce strávil v malé
chvíli tři domy, ukázal, še potřebí jest opravda při
kročiti k reorganisaci hasičského sboru. Spoléhání se
jednoho na drubého, ohledy na tu neb onu stranu
byly příčinou trapných zmatků, které pro celé
město mohly míti praematné následky. Jenom aby
sliby nesůstaly zase jenom sliby!

Z Kutné Hery. Po celoroční restauraci
bude odevzdán veřejnosti obnovený „kamenný dům“
jedna s perel našeho amění stavitelského. SI. zastu
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P esk, uískalosiralýsh sáslak.“BeloKutné Hoře o jednu přítažlivost více.

Z Červ. Jamevie. Dloubojiš doméhslsse
maše obec telegrafního spojení, ale nemohla přes
všecko úsilí toho dosábnouti. Přece však rázným sa
khročením sástupců našebo občanstva na vyšších
místech podařiloso vymoci tento důležitý prostředek
a při lo se jiš ku pracím přípravným.

Svričkové báby. O třetí neděli po Veli
konocích chodívá z Kojio každoročně procesí do tý
nického chrámu Páně. Súčastňají se ho nejenom do

P ale i katolické děti, jež ochotně vodí p. řídící.ak tomu bylo i letos. Není na tom zajisté nic zlého.
Naopak kašdý řádný člověk řekne, že je to krásné
vyznání víry. Jinak všsk o tom soudí rozoumek do

isovatele „Školského Obzora“. Pana fídícího nazývá
lerikálem a Bůh ví ještě čím za to, že se nestydí

se víru a že žije v přátelství se avoa duchovni sprá
vou. Katolíky kojické pak zove dle obyčeje všech ne
věreckých pisálků „svíčkovými bábami“. Z celého do
pisu vane jedovatá nenávist belvetského učitele ke
všema katolickému. Pane dopisovateli! Chodíte často
do Kojic. Stavte se někdy ve třídě p. řídícího. Jate li
pořádku a pravého pokroku milovný, mnohému se od
něho naněíte, jestiť v každém obledu řádným učitelem.
Zdá se však, že nejste velkým přítelem pořádku s
avědomitého zastávání učitelského úřadu a proto 86
na něho durdíte. Nepořádný člověk a pořádným, svě
domitý s nesvědomitým oršem těžko vyjde. Aje jisto,
že právě ti nejradikálnější nčitelé shromáždění kolem
„Časn" a „Šzolského Obzora“ nejsou právě nejvzor
nějšími. Škola jest jim většinou vedlejším zaměstnaním.
To vám dosvědčí mnozí p. inspektoři i řídící učite
lové. Není divu, že tací pání jsou nepřáteli kněží a
všech pořádných lidí. Z+ to uvědomití a řádní učite
lové žijí e kočzem vesměs v přátelství. A těchto uči
telů je Bohudík ještě velká většina. A jak je to 8 tím
klerikalismem, to by mosil roz-ouditi mudrc Masaryk.
Obraťte se na něho! P. řídící, katolík, jest klerikálem,
že vedl děti do katolického kostela v Týnici. V tutéž
neděli věak vedl drahý p. ačitel, ovangelík, ovange
lické děti společně do evangelického kostela chvale
tického. Ku podivu, ten již není klerikalem! Tedy jen
katolíci jsou klerikální, když so modlí a do kostela
chodí? Vy, jako evangelický učitel, dobře víte, kde
je více toho. klerikalisrou, zda na katolické straně,
nebo evangelické, zda u katolických učitelů, nebo

evangelických. Zmínil se o tom i sám váš strýček
„Čas“. Sami vaši kollegové katoličtí dosvědčují, če vy
evangoličtí učitelé jste fanatičtějdími nepřátelikato
liciemu, než sami pastoři vaši. — Co pak se těch ko
jických „bab sv.čkových“ týká, vyrovnají sí to a vámi
asi samy ústně. Katolíci kojičtí jsou až příliš ená“
Belivými,ale dříví na sobě štípati si přece nedají.
Bude-li jim vnucen boj, neleknou se ho. Katolíkům
neuškodí, ale ovangelíkům jistě. Třeba jete jim nyní
udělal svým dopisem radosť, nevím jak by se rado
vali, kdyby se příštího roku při pronajímánízádušních
pozemků začalo prováděti heslo: „Svůj k svému“. Zů
dušní pozemky dali ko kostelu jistě jen katolíci, proto
kotolíci jen mohou 8i je pronajímati. Stalo se to letos
v Řečanech, proč by 1o nešlo v Kojicích? A právem
by se tak stalo. Vědyť evangelíci, jak je známe, jistě
by pozemků svého kostela nedali do nájmukatolíkům.
Možno pak, de by vám i sami vaši soavěrci ukázali
z Kojio cestu tím směrem, kterým utíkali Tataři z Hané.

Ze Zbraslavie. Touha pozřízeníokresního
soudu v našem městě snad bude přece splnéna. Aspoň
dostelo se vyzvání jednotlivým obcím okolním, aby
ee vyjádřily, jak- smýšli. Doufáme, že odpověď jejich
vyzní v náš prospěch i prospěch jejich. Byloť naše
město tak dlouho odstrkovánv, že zaeloaží si, aby
naň byl přece jenom také vzat zřetel. — Záležitost
dráhy «pojovací od Kutné Hory počíná již kráčeti ry
chlejším tempem. Plány, jak se sdělaje, jsou již ho
tovy a nyní přikročí se ku vlastní práci, ku shánění
kapitálů a všem ostatním podmínkám. Doufáme, že
hlavní interesent — Kutná Hora — svým zástapcem
všecko brzy ku šťastnému konci přivede a že ne, jak
ae říkalo, naši vnakové, ale i my po nové dráze brzy
pojedem.

Z Podvysecka. Zlý nářekse ozýváze slav
ného kdysi kantonu Podvysockého, proslulého svou
svobodomyslností. Stůně úbytěmi kdysi u takovými
nadějemi proti všem roakcionafským živlům založený
spolek politický s nic neprospívají jeremiudy.Členové
jakoby jich neslyšeli, marasmus na colé čáře. Škoda
ale, že ti plačící bratří zapomínají, že příčiuoutoho
úpadku jsou sami a že házení odpovědnosti na jiná
bedra působí tuze komicky. Až ze spolku vymýtény
badon živly, které svobodomyslnosť pojímaly v tom
smyslu, že jenom jedna strana společenská a řekneme
také náboženská má míti blavní alovo, pak teprve
bude lépe. Ale dosud praktikované zotročování váech
několika pány, kterým tatíkové zanechali velké statky
a Pán Bůh dal velkou habu, to spolek dobijo přes
všechen křik a pláč.

Ze Žlebů. Dnyod28. dubna do 7. květnabyly
pro celou naši fernost pravými duševními hody. Na
podnět vldp. vikáře Ant. Schreibra zavítali k nám
dpp. Redemptoristé Karel Soukenník, František Schrol
ler a Josef Janda, aby konali svatou missii, první
gase od r. 1749. Dávno jiš kostel Žlebský nebyl tak
přeplněn jakov těchtodnech. Nebylo jediného farníka,
uby sůstal vzdálen, i z dalekých vesnic okolních far
ností putovaly celé sástapy zvošných posluchačů, aby
masytili daše své krásou ohnivých slov, ješ rozplame
ňovala nitra a k novéma životu očišťovala. Iotelli
gence i lid tísnili se pod kazatelnou řečníků Bohem

. podehnaných a spovědnice obléhány byly až do pozd
ních hodin nočních. Vrcholu dostoupila slavnost v ne
děli dne 4. května, kdy sa velkolepého průvoda spolků

a farníků nesenvů z náměstí ku chrámn kříž naramenou mládenců, aby tu jako viditelné znamení
vítězství av. víry vskříšené a oživené byl na vděčnou

pemět vstyčen. Důst. pán P. Schroller v překrásnéi pod širým nebem do tivíců čítejícímu sástopa
vyložil posvátný akt a kdyš pak všichni slibovali ve
řejně věrnost Kristu Spasiteli, nemohli se sdržeti hla

bokého„fonnatí ani mudové nejsilnějsí. Tu prakticky
bylo u , “ sbytečny jsou namnoze ony obavy,de by + kraji vakém missio neměly půdy. Na
opak venkov i města s radostí přivítají vo středu

avémtyto svěstovateleo jenomvůledobrétřeba. Lidnáš jest v podstatě dobrý a satuká-li do
vedný prst na ospalé snad nitro jeho, vědomí kato
lické rásem es probudí. A inteliigeuce? Ta pravá,
šivot vážně pojímající, ta půjde příkladem napřed a
nepravá, ta nesíská nikdo ani sobe větším ustupová
ním a hověním. Kóž od Žlebů -od středu - rozletí se
dech nového jara života náboženského na všechny
strany|

Rajské zákontí. (Od Sázavy). Otvírá co

přírodních. Jedna « nejkrásnějších krajin naší drahé
vlasti byla dosud popelkon — jest to nádherné ro
mantioké Posázaví. Dnes, když do středu těchto
krás vede dráha, upozorňujeme všecky, kteří chtějí
duši sbonem a chvatem vozdejšího života unavenou
zotaviti a občerstviti, aby zajeli si k tiše šplouna
jícím prondům Sázavy na ta místa, kde odehrávaly
we dějiny av. Prokopské. Spojení jest velmi výhodné
zvláště v neděle a svátky z Prahy i z Kolína. Ne
nosme peníze do ciziny dříve, dokud jsme své vlasti
nepoznali. Upozorňujeme i naše etudenstvo, které
právě v těchto měsících se svými p. profesnory bade
výlety podnikati. Všichni budou srdečně přijati a
řádně obslouženi.

Jem do těch klerikálů. Jsou tomubez
mála dvě lóta, co se objevil v smutné proslaveném,
odpodlictví v Krkonoších podporající « vrchlabském
plátku „Deateche Nachrichten" banlivý článek, v němž
byl způsobem surovým napaden p. farář Albin Seidel
v České Hoř. Brusnici, obviňován jsa z různých věcí,
pro které ho na prouýf postaviti cbtěl velkomožný
pau redaktor Alois Glabischnigg(Glabužníkl), vy
chloubaje se ku konci dotčeného Článku, že na přání
et. poblika poslouží ještě Bkandálnějšími bistorkami
o p. faráři. Účelzmíněného, v složbách protestantsko
prošáckého bautl pracnjícího plátku byl zcela zřejmý:
zbanobiti, v opovržení a nenávist avósti katolického
nóze u osadníků, by odpadlícko protestantská pro
paganda měla volnější pole a nekalé řemeslo své tím
účinněji provozovati mohla. Tentokráte se ale p. re
daktor nehorázně přepočítal, Napadený kočz nebyl
s tím spokojen, postoapil svou při právnímu zástapci
Dr. Kloučkovi, advokáta v Jičíně, a p. Aloisovi Gla
biechniggovi dostalo se pozvání do Jičína před porotu.
Dotčený všek pán as mnoho chuti neměl, ježto +e
všelijak vytáčel, stálo o odročení žádal, až konečuě
13. září 1901 odsouzen byl, ani se neobjeviv — pa
trné ze skromnosti — ku 4 měsfinímu vězení, zostře
nému 4 posty, k odvolání a pokutě 205 korun. Gla
biscbuigg bráně se odsouzení zaby i nehty, odvolal
se až k nejvyššímu soudnímu dvora ve Vídni, kde
3. května t. r. rozsadek první instance v plném roz
sabu potvrzen a mimo to peněžitá pokota zvýšena
ze 205 ua 300 korun. Co as tomu říká Anonymus
z roku 1896, jenž se na jiném místě o něco podob
ného pokoušel?

Z Mladých Bříšť. První máj slavili letos
v Mladých Bříštích ne socialní demokraté, nýbrě celá
osada. Toho dne přijel totiž J. M. ndp. biskup, aby
vykonal generální visitaci a udílel svátost biřmování.
Za zvuků hudby přijel J. M. ndp. biskup provázen
banderiem do farní osady. U slavnostní brány uvítal
J. B. M dp. administrator, načež jménem všech sta
rostů a zístapců obcí tlumočil J. B. M. výraz odda
nosti p. Jan Koten, starosta s Mysletína, a jménem
školy a žáků uvítula J. B. M. žačka 4. třídy školy
MI. Bříšťeké Františke Jůzlova ze Záboří; i hasičské
abory ze Starých Bříšťa z Mysletína vzdaly J. B.M.
čest. Bodovy okrášleny byly prapory a věnci. Ba
dostná nálada osadníků proměnila sev pravé nadšení,
kdyš J. B. M. v kostele po erangelium viděli ns ka
zatelou vstapovuti a slyšeli slovo boží kázat. J. M.
opp. biskup obral si za předmět kázaní elova Spasi
telova: „Já jsem cesta, pravda a život“. Se zvláštní
zálibou zdržel se J. B. M. mezi dítkami při zkoněce
ze sv. náboženství, a ukázal se tak býti velikým pří
telem mládeže. Na konec vzdala J. B. M. dík žačka
školy Kletecké Mařenka Tošerova. Tesklivým okem
poblíželi vděční osadníci za povozem J. B. M., když
za hlahola všech zvonů J. B. M odjíšděl, aby v zá
tiší želivského kláštera si oddechl, aby druhého dno
zase v apoštolské práci pokračoval.

Z Humpolce. Den 27. a 28. dubna nevy
misí tak snadno z myslí a srdcí zdejšího občenstva
katolického a celého okolí. Zavítal totiž do středu
našeho váš volepastýř J. M. ndp. blskop Králové
bradecký, aby sv. biřmovází uděloval a lid zdejší ku
stálosti a věrnosti k víře svatováclavské povzbudil.
Již dlouho před příjezdem J. B. M. starala se naše
alavná městeká rada o to, aby přítomnost J. B,M.
v měně našem cu nejvíce oslavena byla. Za tou pří
činou vydala pozorahodné provolání, jimž vyzvala
veškeré obyvatelstvo vůbec, zvlaště pak korporace,
spolky a společenstva zdejší, aby slavností v programu
blíže naznačených co nejčetněji se sáčastníly u tím
oddanost a lásku k nejdůstojnějšímu svému dachovníma
arcipastýři projevily. Toto provolání má tím větší
význam, uváží-li se, že město nuše jest nábožensky
emíšené, še vedlo katolíků zde žije ještě 764 neka
tolíků a 367 šidů. — Očekávání J. B. M. bylo ve
liké. U slavnostní brány uvítal toažebně očekávauéh:
našeho arcipastýfe nejprve vldp. děkan Dr.Blotenský
a pak nadšenun řečí starosta města a říšský poslanov

poděkovalo. Pak. představil pan starosta hodnostáře
úředů zdejších a předsedy společenstev, načož průvod
se boul k děkanství, Na náměstí byl opět odp. biskup
zastavena uvítén se dítky školat Aloisií Pachymovou,
žačkou 3. ročníku školy měšťanské a Mar. Bečvář

vos, Začkou s 5. tř. obecné. Po krátkém oddechu na
děkanství odebral se vznešený velepastýř ze blabolu
zvonů v průvodu kočžstva do kostela, kdež měl.
k Uda do posledního místečka chrám naplňujícíma
mocnou řeč, Na to ráčil uděliti sv, biřmování dospě
lým biřmovancům z městs, — Večer uspořádán byl
všemi opolky místulmi k oslavé milovaného bostě
stkrělý pochodňový průvod k bodově děkanské, kdež
slavný zpěv. apolek „Čech a Loch“ sapěl pěkné dva
sbory a hudba městská přednesla některé skladby.
Mraky lidstva černaly se celým náměstím, jež malebně
bylo osvětlováno obňostrojem. Všechen lid nadšené
provoléval eléva J. B. M., když mezi něj z budovy
děkanské sestoopil. V pondělí o 4. hod. odpoledne
odjela J. B. M. úpalírem žactva zdejších škol a míst
ních spolků do staroslavného kláštera premonstrátského
v Želivě. S láskou byl očekáván vznešený velepastýř
a s léekoo byl propuštěn z města našeho.

Z Ústí m. Orl (Misionáři či podvodníci?)
Vtyto dny navštívili násta dva maži, jeden mladý, druhý
starý, který se vydával za kněze z Ninive, a svého
sondruha za diakona, ritu syrochaldejského. Listin
měli mnoho. Dali jame se „ohnouti“ a darovali jim
almužnu, i sbírka pu méstě jim nebráněna, ale počí=
nalí ai dotěravě. Celá věc je velmi podeztelá, přes od
poračení nejd. bisk. Stadlera a uokrotaristu bisk.
Strosemayer, ponóvadě vše na tureckém pasu jako
na základě upočívá. Kdo račí za to, je li tento správ
ným? Je to už asi 10. případ, co tu e takovými me
sopotamskými velebníčky máme co dělati; u že mezi
takovými objeveno bylo až mnoho židovských švin
dlářů, je radno docela ničeho jim nedávati, ničím je
neprotežovati, dokud se nevykáží svolením c. k.
mletodržitelství.

Čtěte a rozšiřujte pozoruhodnou norinku'

Mietr Jan Hus nebo ev. Cyrili a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h.

Na skladě u Jos. Melicbárka na Velehradě
(Morava).

Různé zprávy. ©
O sociální demokracii píšeprotestantský

PHas“: „Socialní demokracie má a pěetoje materia
listický názor ua život; aby co možná rozšířila v davu
materialistické laskominy, ožívá ve svých agitačních
listech, spisech a schůzích, skoro napořád agitačních
prostředků nesvědomitých; všecko mimo třída dělnic
kou jest jí nepřítelem proletariátu, vykořisťovatelem,
darmochlebem; duchovní statky, jimiž Kristus oboha
coje, jsou jí směšnou veteší. To je chyba. To je
velké poblouzení.“ ©Tohle jsou přece jen otevřoná a
pravdivá slova, ku kterým se p. Šádek tak bned ne
odhodlá, ač správnost jejich zná tak dobře jako pan
Pelíšek. Jak by také mohl pakorný slaha a postřiho=
vač „Času“ náhle vyráziti ze zákeří! To by dostal
co proto od realistů, ktaří oa soviální demokracii
žádné viny venalózajíl A přece by p. Šádek měl
spíše nopjati luk proti lidem, kterým jest uúboženství
vůbec nepotřebnou voteší, než proti katolíkům, kteří
jsou mu přec jen blíže než Marx a Engels. Ale na
to budeme dlouho čekat. (Časve svém milojícím a

přeobsáblém ardci dovede skrýti židy, socialisty o
busity najednou a pán Šádek přece musí býti věrným
slažebníkem svého pána. Co špíny již Hlasy ze Stona
vychrlily na katolíky, ale proti sociulistům, kteří ue
i bibli posmívají, uni muk. Nedávnospastil Čas ža
lostoý nářek, když jeden socialistický redaktor křivé
podezříval Masaryka, jakoby tonto socialisticko-husit
ský učenec něco řekl proti socialistům, Snad by pan
Šádek také tak zalkal, kdyby takové mmlněnív něm
bylo roznášeno. Inu — pravý slažebník svého pána.

Ušitek velryby. Tento největší pozemský
tvor, šijící nejvíce v moři blíže Gronska, jest uz
m dlouhý a váží asi 600 metrických centů. Povážíme-li,
že vykrmený vůl váží asi 6 metr. centů, váží tudíž
velryba jako 160. největších volů, anebo asi jako
25—30 slonů. Odvážliví lovci zmobou chytrostí a
úskokemi tohotoobra. Ziskz lovu joznačný.Velryba
dává skorem 400 met. centů tuku a 300 kusů kostic,
desek to v hoření čelisti umístěných. Kostice tvoří
jakési síto, když velryba mořskouvodui 8 rybami
spolkne a pouze vodu procezaje. Užitek z jedné vel
ryby jest asi 10.000 korap.

Nové velké dilo cestepismé chysták
vydání cestovatel J. Kořenský, jenž před dvěme lety
naatoapil pouť do odlehlých krajů k našim proti
nožeům. Nové illustrované dílo vycházeti bude s náz
rem „K protinožcům“ v uešitech do 60 hal. nákladem
J. Otty v Praze a obsabovati bude verné vylíčení Ko
řenského cesty do Anetralio a návrat Celebesem, Javou
Siamnem, Čínou, Žaponekem, Koreou a Sibiří roku
1900—1901.

Ke dnům svatojenským. Vdobě,kdy
mnoho našich krajsnů se sjíždí na pout do Prahy,
nebude od místa, apozornímo-li je též na národní
podnik umístěný na Ferdinandově třídě č. 11. na
proti klášteru a škole Voršilek. Jest to Panorama
Národní Jednoty Pošamavské. Za nepatrný
obnos Ise ta spatřiti padesát překrásných kolorovaných
pohledů uetoliko do různých krajů naší trojjediné
vlasti, nýbrě i do nejrozmanitějších končin celého světa.
Celý výnos věnuje se na podpora Českých menšin v
Pošamaví.



Odboru jednoty bohoslovců čes. ma za

kládání venkovsvýchknihoven darovalimapříspěvcích:
(Pokračování)

17 K vldpp. vikariátu Vrchlabekého vedením
vldp. Jana Kuhna, vikáře v Studenci.

5 K vldp. Otak. Fiala, farář v Heřmanicích,
Po 4 K vidp. Frant. Tondl, konsist. rada a c.

k. profesor; Vilém Knejsl, katech. v Kutné Hoře; Fr.
Strnad, kaplan v Litomyšli a al. katolický spolek ji
nochů a mužů v Proseči.

Po 3 K vldp. Frant. Poepíšil, farář v Novém
Hrádku; Ant. Vobejda, kaplan v Hlinsku.

Po 2 K vidp. Václav Bier, vikář a děkan v Li
tomyšli; Jan Tvrdý, farář ve Velké Řetoré; Vincenc
Erlebach, farář v Bystrém n. M.; Jan Petr, farář v Tře
boníně; Vinc. Blažek. katech. v Poličce; Josef Teplý,
katecheta v Kutné Hoře, Jan Řezníček, katecheta ve
Vamberku; Vít Kaska, koop. v Chlebích; Jan Středa,
kaplan v Dolních Dubroučí; František Dittrich, kaplan
v Poličce; Boh. Tomíček, kaplan v Roztokách; Frant.
Honců, kaplan v Novém Hrádku.

1 K vldp. Alois Dokonal, faráť v Zámraku,

(Pokračování.)
Za Odbor na zakládání venkovských knihoven

Ant. Mikan,
t. č, jednatel.

(Zasláno).

Odbor jednoty bohoel. českých na zakládání
venkovských knihoven jako jiná léta tak i letos za
pomoci Boží a hojného přispění vldpp. duchovních
z diecése může zalcžiti opět čtyři knihovny, I vybízím
vletp. uchazeče, aby pamětlivi jsouce stanov odboru,
který zakládá knihovny jen v krajích jak nábožensky
tak uárodně ohrožených — podali evé žádosti do
konce tohoto měníce jednateli Odbdru jednoty bob.
Českých na zakládání venkovských knihoveu,

Ostatním P. t. koihovníkům připomínám plat
nost Čl. 2. etanov o podání relace: o stavu knihovny.

Z Odboru jednoty bob, českých v Hradci Krá=
lové:

Antonín Mikan,
t. č. jednatel.

Listárna redakce.

Zane Předplaceno do 1. července 1902.Zámrsk. Vdp. Dok, Zaplaceno do 1. dnbna 1903.
Pro nával Játky odloženo několik dopisů do pří

štího čísla.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 3. května 1902. 1 hl,

pšenice K 14-56—1580, žita K 1140—12-30, ječmere
K 9 30—10'1b, ovse K 6 60—8-00, prosa K 8:60—10'00,
vikve K 920—1010, brachu K 1850—2150, čočky
K 17'60—2150, jahel K 1620, krop K1660"—24'00,
bramborů K 180—220, jetelového semínka červeného
K 9000—0000, jetelového semínka rus. K 0000
—00*00, máko K 31:00—38-50 lněného semene K 1750
—2040, 100 kg. žit. otrab K 12-00,pšenič, otrub K 1150,
1 kg. másla K 200—260, 1 kg. sádla vepřového K
140—1'60, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
7-00—9'00, jedna kopa drobné zeleniny K 060 —3"00,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkve 4'00—8-00,
4 kopa kapusty K 000—0-—, 1 kopa petržele K 0:00
—0—.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

OB“ Boží hroby, "JB
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Tržnice a výstava řemesl
nckých výrobků v Hradci Král.
přijme zručnou

prodavačku.
Bližší sdělí starosta p. J. Mužík.

V

ž OBRAZY
E olejomalby, rytiny, krajimy, nádherné re
E produkce náboženské a historické, srcadla,
JE rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké
I výrobky všech druhů v moderní úpravě,

solidně u levné.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
W potřeby, všdy nejnovější

a“ dopisnice"UBS
a vše do oboru papírníckého spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

JosefKieslich
o Hradci Králové,

Umělecký závod pro kostelní práce a výrobu
rámců salvšen r. 1891.

o Založeno r. 1860. o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již avěcené se stvrzením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviář)
nádobek na av. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,

k

, Tolký výdůr
slatých a íříbr.

skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. bodin
v krás. provedení ©
doporačuje - - 

KALIS „
bodinář a zlatník $$

:, V Rychnově p. K;
přísežný znalec |
c. k. okr. soudu

Obrázkové
tenníky zašle.

Křestní listy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskopská. knihtiskárna,

x
E

OEM

Án.

Cenníkyzdarma

PLUSENVY

davkůmvyhovující.

vyznamen

hoslohuaprovedení|k

modernějším/poža

Oknachrámovákaždé sezaručenímprácenej 7krátprvnímicenarí

DEI

Odbornývelkozávodpro,malbu

chrámovýchoken.

Uměleckýústavpromalbunaskle,

B
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Oltáře, sochy a j.
ve vkusném a lovném provedení

přesmě dle předpisů církevních v kajdém slohu
odporučuje fúrma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Vejlepšíodporučení! Plánya rospočtyse neúčtují.
Proredeno ke 800 oltářů.

HK SHE
Klobouky

plstěnéi vlněnévlastní výroby.

Klobouky
pravé lodenové z c. k. továrny Aat.

Pichlera v ŠtyrskémHradci.

Klobouky
z nejjemnější platě od oblíbené firmy
P. a C. Habig Vídeň, c. k. dvorní do

davatelé.

Klobouky
slaměné z České společ.Gtovárny a od
firmy M.Weider c. k. továrna na slaměné

klobouky v Praze,

Sportovní čepice.
Má v nejhojnějším výběru vždy na skladě

Josef Dvořáček,
ŠĚ závod kloboučnický v Hradci Král., (©

pod podloubím naproti Spořitelně. ky

Opravy se rychle a vkusně zhotovují.

Kostelní náčiní
Bag“ vlastní výroby "Ml

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravaje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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 hromadnén: objednání větší výhody.

Též pa splátky bez zvýšení cen!

V
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi

PřanilšeK JITOUŠ

závod řezbářský a umělé truhlářstvív Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty nn požádání



v Hradci Králové

wlastní výroby

PALUPWPSA
WB“Pozor:"ji

Všechny sténé pp. consumenty 8 odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorůujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky
selíny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“atd., na trh a velkými reklamami

uvedenya jsou zakázány,jelikožfiraví lidskémujako škodlivé uznány jsou.——64
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradoi Králové

odporučuje výtečný a vydatný

i
i
i
i

ocet ovocný vinný,i

|
i

|

cbemicky 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 oa skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnutí.Goo *GBBP *

Vzorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené proti rheumatismu,
dně, lechyas, dále pro chudo
krevné, skrophulosu, nemocíženské atd.

Úplně suchá poloha.
Výborná restaurace v režii. — Ceny
mírné. — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budově. Pro P. T. obe
censtvo = okclí, pokud toto nehodlá
+ lázních bydleti, a pouze do lázní

m šlí docházeti nebdojížděti, dalorý lázeňský lékař p. MUDr. V.
Moza sříditi svláštní p hodinoumíst
most, kde po vzaté lázni lze si odpo“
činouti a se zo.aviti. =
MY"Račtesivyžádatiprospekt

od správylázeňské,"

Příležitostné dary.

Wáclav Šole,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

| znalec a odhadce
v Hradci EHKrálové

(av -Janské náměstí č. 77.)

| doporočaje ctěnéma obecenstvu hojně zásobený |
|

I

|

| sklad klenotů, zlatých, stříbroých a pravých |
| českých granátových šperků, stříbrné stolní ná

činí z nového a čínského etříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první ;
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých |
druhů se zárakou 1—3roků an ceny levnější ©

nel všude jindo.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a lovně zhotovojí, též |
veškeré správky hodinek se vyřizojí.
OM“Vše za levné ceny. "fB

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýbodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vloěného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze Českého, křestanského, svépomocného
lidového podniku

„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 výbody.

900000000000000000090000

t Toni skladvelcipedů
+e
+
+
Pá různých druhů, Bohemie,
+ Zbrojovky, Austrie, motorová
o kola, vždy v hojném výběrn,
o jakož+ součástkystále na
© skladě v prvmím Spor

3% tovním závodě
* . w o
+ Fr. Jiráčka ve Vys. Mýtě
o
o

u Chocenské brány.
000000000000000000

9004000000000000%000000
v ,

„ dan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

odborný K závod

malbu oken kostelních
PRAHA.-L,

č. 146at., Malá Karlova ol. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie Be

o

L ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha

tému igurálnímu provedení a
sice i se čelešnýms rámy, sí

těmi 1 vsazcním.

we
c

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatné beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

W Nostetnsfvořejnéi písemnápochvalnáuznání.<
Založeno roku 1836.

oak
Josef Neškudla,

c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
svůj věudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dv. 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.EKK
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

za nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

one výraPrvnioo ©
věžníchh ©

z odiní£+ v Čáslavi

KARLAADAMCE,ŽES)

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.

Vždy 50žinených matracina skladé.

Za čisté plnění žiněmi se ručí.
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Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žíněnky.

Cenniky zdarma a franko.
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Prodá se

Narštírenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.
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a Jako potřebu pro každou
rodinu, dlužno označiti —=

Kathreinerovu
sladovou kávu
== Kneippovu,

sterátakédenněvícedooběhupřichází.

Žádná pečlivá hospodyňka nechťne
otáli, tento chutný a zdravotníkávovýNÁPOJzaVéstÍ.
Nestává žádné lepší přísadya žádné
lepší náhrady zrnkové kávy, kde
tato lékařsky zakázána jest.

Kathrelnerova sladová káva Knelppova
Jest pravá Jen v původních balíč
kách s ochrannou známkou »farář
Knelpp<. Otevřeně vyvážená, neb
Jinakbalená sladovákáva, neninlkdy

Kathreinerova.

oo

0000%

o

r. 1866, nejstarší svchodruhu vČecha: 2
— nabízí — HÚ

> koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku k
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
vino, bílé i červené,vino borávkové (medici
nalní)vina sladká avino Šumivé (šampaňské.)

s pozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
„jakosti velmi levný koňak a výslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 na jub výstavě v Prase: stříbrnou medatilé
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými děplomy a prárem rašení slatémedaslle.

Vzorky zdarma a franko.

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

r. náležejí
ol před

měty
levně a

přesně
zhoto

vuje sirotěinec
»wMHůženocovávýrobnac

Praha 1., Konviktská ul. 296.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

[Rotednttade05. 08, 9:2. bad) (100, 1PnduPROGOOMvO0OdaDVOA dduděbrtojtn0h 1Yddně

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P, J. Noškadiy, faráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
všach kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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dům“ na Vinobradech nepostačoval býti po
mníkem hospodářského „véhlasa“ jistých osob,
proto pokládaly za potřebné sobě samým a
svým dalším spekulacím házeti pod nohy celé
nové klády.

Opakujeme, že jsmenejrozhodnějšími přá
teli zvelebení každé osady, ale nechválíme
spůsob, jeden rok něco zkaziti a druhý totóž
draze znovu opatřovati, jako se stalo s parky
na Vinohradech. Tento kousek a jeho nynější
oprava uvalí nyní na vinohradské poplatníky
značné zvýšení obecních přirážek, což bude
míti jako nezbytnost v zápětí zvýšení do nej
vyšší již možnosti na Vinohradech vyšroubo
vaných činží. Nemovitosti oa Vinohradech no
nacházejí se dnes v pevných rukou. Jak se
každý může přesvědčiti, za pět let mění 80 zde
čtvrtina majitelů domů. A proč? Protože není
možno jenom poněkud finančně slabému a zů
ročení kapitálu více než-li 49, potřebujícímu
člověku dům na Vinobradech držeti. Takové
poměry jsou zde dnes, kdy ještě následkem
zákona o domovském právu nastalá chudinská
otázka na dvóře radnice tlače. A když na 1150
vinohradských domů připadne ročně zaplatiti
nových nejméně 50.000 K obecních přirážek
za nové parky, co bude následovati? Že bude
na Vinohradech činže vyšší než-li v Praze.
Ovšem že Vinohrady proto nespnstnou, ale
kdo je obsadí, kde ve dražbách domydo pro
deje přišlé lacino skoupí?

„Dědicové Vinohradů“ již se přihlásilií
Ve středu jejich postavili si již obrovekou
synagogu, vymohli si sem německé gymnasium,
přes 150 domů jest již v jejich rukou a ty
ostatní jim spadnou do klína, už tisíce našinců
s troškou nábytku jako žebráci bodou se jeden
za drahým stěhovati po drabém zbudování a
nákladném upravení Vinohradů, jimž svá mladá
leta a evé majetky obětovali, se slzou v oka
dále do Vršovic nebo do Nuslí.

Nestavíme se nikterak proti rozamnému
zvelebování českých obcí, ale při tom všdy
sluší především uvažovati, jest li poměry to
dovolují. O tom nemůže býti žádné pochybnosti,
Ze Praha vinobradské obecní dluhy platiti ne
bude, naopak část pražských břemen padne na
Vinohrady, proto nepokládáme za nic chvali
tebného a rozšafného, když Vinohrady před
desíti lety dělaly paseky z parků, kteréžto
parky mohly vždycky obecenstva dáarmo jako
sady a parky sloužiti a když dnes tyto své
hříchy chtějí odčiniti na útraty poplatnictva
zakládáním sadů nových. Založení sadů těch
vitáme, ale obecní vinohradské hospodářství
nám v žádném ohledu neimponuje, neboť pro

váděči jeho ztratili kompas a Vinohrady nacházejí se následkem toho na rozbonřeném
moři finančních nesnází, z nichž budou kořistiti
ti, pro očž Vinohrady původně založeny nebyly
a kteří se již ke evómu dědictví zde hlásí.
Když něco pražský tisk chválí, nemusí to býti
proto dobré a jiný může na to patřiti prostým
okem u ne nasazenými mu zelenými brejlemi,
pod nimiž sláma vypadá jako seno.TT
černochům hrozným postrachem na svobodě bývá.
Onť u nás na flaškách s teplou vodou chován
býti musí a spíše vydrtí měsíc bez potravy než
dvacet hodin bez tych teplých flašek. Každý týden
mu mušíme dávati ku pokrmu dva živé, vykrmené
holuby.s
. vLeda z n—Ue, poznamenal polohlasně jakýsi
jizlivý divák. Tohle bylo ovšem extempore“ zcela
darebácké a nehezké a také bylo učeným prů
vodcem jadrné zkritisováno. Kdvž byl uložen po
strach »Indianů a vůbec všeckých černochů« zase
na steplé flašky«, přinesl tlampač ještě na ukázku
krokodila zcela krotkého a hodného, Byl totiž ten
ještěr vycpaný a tak zabloudil nešťastnou náhodou
místo do musea do zvěřince. Aby však publikum
nemyslilo, že krokodil do zvěřince přivandroval
již v tomto umělém stavu, omlouval se demon
strátor: »Právě v Chocni nám pošel a tak jsme
ho dali vycpat.«

A hned zas jeden šibal šeptal dvěma ko
legům: »V Chocni zas tenhle tlučhuba říkal, že
jim pošel v Bydžově; až přijedou do Litomyšle,
budou balamutit lidi, že jim scepeněl tady.« —
Ale nic platno; byl to přece jen nóbl zvěřinec ;
vždyť byl největší na světě. Zrak tam užil dost
a dost, ještě více sluch a nejvíce byl obdařen čich.

V neděli vábila do zvěřince místo orchestri
onu takykapela sehnaná z půl páta muzikantů,
To byla teprv nóbl-muzika. Chybélo jí pouze
přesné sladění a někde správný takt. Ale přes to
by u dobrých lidí na uměleckém turné mnoho

cněz vyhrála, Jistě by j[ u každého domu dávali
eníze již před ukončením první písničky, aby se
en hned pakovala o numero dál. Při tak rychlém
obchodu by zajisté mnoho vydělala. (Pokrač.)ks

Obrana.
Kult svatojanský a národní osvěta.

Pusto a tradno bylo v zemičeské počátkem století
18. Národ ataletými bouřemi náboženskými a
dlouholetými útrapami válečnými | vysílený
zotavoval se z chorobné mdloby, podobaje se
více hasnoucímu slunci nežli živoncímu or
ganismu. Neodvratná záhoba byla snad českému
národu přisouzena,neboťv celémkrálovatví ne
bylo ani potuchy o živoucím ruchu národním.
Ticho příšerné vládlo též na opuštěném krá
lovském bradě pražském a na hrobě zapome
nutého mučeníka nepomuckého vechrámě svato
vítském. Nemnoho pouze ctitelů a mlčelivé zá

pr knihovní udržovaly nepřetržitou tradiciultu svatojanského. Roku 1719 nelezen byl
však úřední komissí v hrobě mučeníkové ne
orušený jazyk, jejž přes 300 let udržovala
rozřetelnostBožíodbrobovéhniloby.Zázrač

ný tento zjev vydobyl nejenom bezprávně
umlčovanéma mnčeníku náležitou čest, nýbrž
zjednal i lidu českéma novou naději na lepší
budoucnost. Ve dnech ovatojanských paotovali
tisícové x nejodlehlejších vísek českoslovan
ských k srdci království, aby tam na hrobě
světcově čerpali posila v trudných zkouškách
a těšili se, žeť jako Bůh nedopastil úplnou
zkázu jazyka světcova, nedopostí též úplnon
zkázo jazyka českého. A rok od roku vzrůsta
jící pontě svatojanské vířily zdánlivě mrtvou
hladinou národního uvědomění, neboť nesčetní
příslušníci kmene českoslovanského seznávali
svou početnou sílu a alavnou svou minulost
z památek královské Prahy. Pouťěsvatojanské
hrály velikou roli v buditelské práci a ještě
© nedávné minulosti poskytovali vhodnou pří
ležitost ku kultorním národním podnikům.
Kdykoli se Prahu strojila k důraznéma něja
kému projevu národní síly a vlasteneckého
vzletu, vždy volívala k tomu dnů svatojanských,
neboť dni tyto bývaly dostavoničkem celého
národa v máti všech měst.

Národní světec sv. Jan Nepomucký býval
svolavatelem nesčetných sjezdů, odbornýc , ži
vnostenských, všeslovanských, rolnických i
politických řečí. Svátek sv. Jana r. 1862 byl
svědkem významného prvního průvodn praž
ského Hlaholu a vlasteneckých spolků 8 ná
rodními prapory za hněvivého úžasu německého
měšťáctvu; r. 1863 prvý sjezd sokolský o Bv.
Janě pořádaný zpopularisoval pozdější všecky
slety sokolské, proto nynější sokolstvo má
nejmenší příčinu projevovati pustou nevědo
most kulturního významu kultu svatojanského.
Sv. Jan poskytl příležitost r. 1866 provésti
významnou demonstraci pro krále českého a
proti králi pruskému v předvečer veliké
bitvy, o rok později uspořádal moskevskou
pouť a navázal styky s bratrským národem
ruským. Roku 1868 přinesl sv. Jan základní
kámen Národníma divadlu, r. 1870 podepsal
památnou deklaraci českého poselstva, o 21
let později zahájil jabilejní výstavu atd.
Krátce v kulturním ohledu znamenákult svato
janský také důležitý význam, že jen bezmozná
duševní mělkost mohla by po spůsobu realistů
přejíti přes něj ku kolta zlatého telete. Vy
stoupení realistů proti úctě svatojanské svedlo
svou dobou část mládeže k nesmyslnému ná
zoru, že úcta svatojanská postrádá historického
podkladu, ale tento pošetilý názor šířil se jen
dotud, pokud se ještě v Čechách Massarykovi
a Horbenovi věřilo. Dnes ovšem rytířové
prázdné fráse nenalézají víry, leč v kruzích
židovských, proto kult svatojanský bývá opět
po zásluze oceňován a dostaví se jednou lítost,
že mohla naše generace rázem zapomenonti
dvoustoletý význam kulta svatojanského a
uvěřitibezpodstatným smýšlenkám realistickým.

Slovanská Ilturgle. Podtímto titalem
ohřívá znovu „Čas“ ošuntělou frázi, že římská
církev je celou povahou svou „internacionální“
a pro potřeby národní neměla nikdy valného
smyslu. Proto prý možné povolení slovanské
litargie, by prospělo pouze utužení římských
poat. Zkrátka, kdybyŘím vyšel všem poža
davkům a právům národním ochotně vstříc,
bude to vždycky dle kritiky „Časa“ jen utu
žováním pout. Nedivme se tomuto balamacení;
„Čas“ jinak ani psáti nemůže, chce-li zůstat
„Časem“. O internacionále židovské a sociali
stické ovšem nenapíše zlého nic, ač byk tomu
měl hojnost látky kuždý den. Ale když už se
tak buď najvně nebo spíše pokrytecky „Čas“
Říma obává, neškodí aspoň něco připomenouti.
Za Karla IV. dovolila papežská stolice slo
vanskou litburgii v klášteře na Slovanech a
mimo to mohli mniši konati služby Boží v ja
zyku slovanském všude, kdekoli se Karel
okázal. Kdyby se byl cár Srbský Dušan spojil
na prosbuKarlovascírkvířímskou,bylojisté,
že slovanská liturgie v Slovanstvu veškerém
by bývala povolena. Ti papežové, kteří dovo
lili i v Polsku filiální klášter Slovanský ve
Klepetářích, jistě by se nebyli stavěli nepřá
telsky proti požadavkům Slovanstva spojeného.

Co se nedovolilo asi Němcům, to bylo

hned povoleno Slovanům. Tedy tím spíše nyní
může vyplniti papežský stolec žádosti Chorva
tův o Slovanskou lithurgii, bude-li tato kon
cesse skutečně prospěšná. Že by Římpovolil
lithurgii jen z obav o svůj vliv, to jest hoto
vým nosmyslem. To spíš protestantští Němci
k vůli chytráckéma šíření svého vlivu si do
vedli zahrát na chvíli na snášenlivce vůči
Čechům, ač jimi pohrdali.

BStolice papežská zcela svobodně podpo
rovala národní snahy sv. našich věrozvěstůva

Jelila je semnobým úsilím proti Wichingům.e sa sami Slované již za Svatopluka o své
vymoženosti přestali starati, za to ona nemohla.
A že Přemyslovci i domácí obyvatelstvo do
vedli vyháněti, jen aby usaditi mohli na jich
místo německé přistěhovalce, to také nepadá
na její vrub.

Za Karla IV. všecka práva národa českého
církev chránila, ochotně bojovala proti dosa
zování německých kněží na české fary, sa
všemi vlasteneckými snahami Karlovými byla
srozuměna a i práva českéhoživlu na universitě
dovedla zastávati.

Čí to zásluha, že moc českého arcibi
skupa se vztahovala i na velikou část říše
německé a že mobl český metropolita rozká
zati, aby se svátek sv. Václava slavil jako za
svěcený i ve třech diecósích německých?
Zkrátka nikdy nebyl český národ tak politicky
a mravně silným jak pod vedením Říma. Za
Karla i Václava mocně zasahoval do politiky
církve veškeré. Že před tím hráli Čechové
v olrkvi úlohu podřízenější, to jest zcela při
rozeně vysvétlitelno. Byli vůči národům Ro
mánským a Germánským i 8 Poláky a jinými
katolickými Slovany ve veliké menšině. Kdyby
se byl Dušan spojil 8 církví pak mohli Slo
vané hráti zcela jinou úlohu v katolické po
litice a mohli daleko vyšší práva požadovati,
než jak se dělo. Nepopíratelným faktem zů
stává, že se našemn národnímu vývinu církev
nikdy na odpor. nestavěla, ale že jej naopak
často účinně podporovala. Kdykoli stihla nás
nějaká národní rána, připravili jsmesi ji sami.
Jest pan Herben tak naivní, že posad nepo
zoruje vážné nebezpečenství od jiné internaci
onály než jest „internacionála“ římská? Af
raději podá svému čtenářstvu zprávy, jak se
nedávno židé v našich zemích zachovali při
volbách do obchodních komor. Kšeftovní se
mitská internacionála námstahovala a stahuje
brdlo zcela jinak než Rím,

Politický přehled,
Trůnní řeč, kterouž bylo zahájeno zasedání

delegací, zjišťuje, že povšechná politická situace
je nezméněna, Vláda snaží se o zachování troj
spolku. Zvlášť poukázáno tentokráte na shodu
s Ruskem, kteráž prospěla dalšímu zachování
pokoje a pořádku na Balkáné, O' obchodních
smlouvách jeví se v trůnní řeči naprostá zamlklost.
Tím zřetelněji promlouvá se v ní o požadavcích
vojenských. Vedle dělostřelectva jde o rozmnožení
námořního vojska a o stavbu nových lodí. A po
Žadavky ty jsou prý co nejmírnější.

Zatím jedná pouze rozpočtový výbor dele
gační o jednotlivých položkách. Projednán a schvá.
len ve výboru tom rozpočet ministerstva zahra
ničních záležitostí, říš. ministerstva války, námoř
nictví, společného ministerstva financí, společné
nejvyšší účtárny, jakož i účetní závěrka pro rok
1900.

V dosavadním vyjednávání mezi rakouskou
a uherskou vládou posud není jasno. Maďaři ne
chtějí povolit spravedlivým požadavkům. Dle zpráv
z Vídně a Pešti se proslýchá, že koruna v otázce
rakousko-uberského vyrovnání nepřipustila by za
žadnou cenu, aby se Uhry zařídily na základé
samostatného celního území a proto prý se vše
vynaloží, aby Rakousko vůči uherským požadav
kům pohnuto bylo k povolnosli. Na jiné straně
doporučuje prý oběma vládám kompromis, Frant.
Košut hrozí, že strana neodvislosti nejkrajnější
obstrukcí a po případě i parlamentní revolucí po
staví se proti každému pokusu uherské vlády,
změniti dosavadní rakousko-uherské vyrovnání,

Po devítidenní přestávce zahájila poslanecká
sněmovna říšské rady opět činnost a pokračovala
v rozpočtové debatě o položce železničního mini
sterstva. Přítomno bylo sotva 70 poslanců a sně“
movna nebyla proto schopna se usnášeti.

Dne 9. května konala se ve Vídni za obvyk
lých obřadů renunciace arcikněžny Marie Kristiny
a den na to oddavky její s princem Em. Salm
Salmem za přítomnosti císaře, arciknížat a jiných
nejvyšších hodnostů.

V záhřebské arcidiecési nabývá hnutí ve
prospěch zavedení slovanské liturgie velikých roz
měrů a posuzuje se i ve vysokých kruzích du
chovenských velice vážně,

250 milionů marků určeno jest zase v Pru
sku do boje na vyhlazení polské národnosti v Po
znaňsku. Z obnosu toho připadnouti má 150 mil
fondu kolonisačnímu a 100 mil. na zřízení zvlášt
ního fondu, v němž vyvlastňovací komisi tvořit“
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bude sám stát a z něhož zakupovány budou pol
ské statky, aby nahrazovány byly královskými
pruskými vzornými hospodářstvími,

Užšími volbami nedělními ve Francii značně
se rozmnožila dosavadní většina vládní,

Hlavní příčinou bouří v Portugalsku jest
smlouva, kterou portugalská vláda uzavřela se
zahraničními věřiteli. Lid je přesvědčen, že mini
stří se dali podplatit a že zaprodali životní zájmy
země cizím kapitalistům. Portugalští generálové a
důstojníci podali králi pamětní spis, ve kterém
jej vyzývají, oby vládu propustil, smlouvu se
zahraničními věřiteli zrušil a diktaturu zavedl do
uspořádání finančních poměrů země. Kdyby se
tak nestalo, že se důstojníci sami vzbouří,

Za příčinou selských nepokojů v Rusku
prohlášen v pěti krajích poltavské gubernie náhlý
soud na žhářství, loupež a vraždu,

Všecky pověsti, které až dosud o výsledcích
vyjednávání vůdců boerských s jednotlivými četami
zangl.strany se rozšiřují, jsou bezpodstatné. Boerové
nepřetržitě činí útoky na železniční spojení, n4
sledkem čehož tolik pohrom je způsobených vy
jetím vlaků z kolejí. Při tom událo se tolik ztrát,
že vyrosnají se jedné krvavé bitvě. Vojenský úřad
uveřejňuje ztráty vojska anglického v jižní Atrice,
které činí dosud 95.679 mužů, z nichž 3.268 za
minulý měsíc duben.

Téměř již tři měsíce ve dvou provinciích
jižní Číny jsou veliké vzpoury. Kdyby povstalci
zvítězili, vzpápolal by odboj v celé jižní Číně na
prostranství obývaném 50 miliony Číňaay.

Z činnosti katol. spolků.
Z Lommice m. Pep. Veschůzi katolické

jednoty zdejší dne 4. května přednádel p. Ant. Pochmon,
redaktor z Hradce Králové, o povinnostech občanů
k obci. Po přednášce za přispění obou místních ka

planů dpp. ŠJ.Kniese a Fr. Knížka, předneny? zapělženský odbor dva pěkné sbory a mužskými členy pro
vedeny zdařile solové výstupy. Svornost a snaha po
ušlechtilé zábavě a po vzdělání mezi členy mile pů
sobí na cizího pozorovatele.

Zprávy místní a z kraje,
Samaritán v okresní memoenici.

Kdo šel v pátek dne 9. května k 7. bodině večer kol
okresní hradecké nemocnice, zaslechl již z daleka
hrozný řev v tichém tomto domě. Každý si vzpomněl,
že snad tamní hlídací pes má příčinu nějakého
Depovolanéhohosta vyprovázeti, připozornějším poslech
nutí rozeznal však, že tento rušivý a v nemocnici ne

přístojný řev tropí nějaký lidský hlas, jenž se podoballasu buď správce aneb primáře nemocnice. Že správce
huláká ve dne v nemocnici, nikoho ani již nepřekva
puje, ale že by hulákal též večer, sotva by kdo věřil,
poněvač tou dobou v nemocnici již nebývá. Také ne
byl příčinou tohoto rámusu eprávce, nýbrž primář
nemocnice Dr. Klampar, jenž proti svému zvyku, ba
řekněme raději proti své zásadě, přišel se podívati
večer do nemocnice. Ovšem nepřišel tam tou dobou
samovolně,nýbrž byl zavolánDremTerzskýma Drem
Durdíkom, jenž sice nemá práva do nemocnice okresní
chodit, ale chodí tam z povolení primáře. Tento
horlivý chvat primáře s večerní visitou v nemocnici
nebyl věak vyvolán nějakým účelem humanním, nýbrš
zrovna nehumanním. Dr. Klampar přišel vypeskovat
městského kaplana za to, že zaopatřil sv. svátostmi
těžce nemocnou pacientku bez jeho prý vědomí a 8v0
lení. Nikde ve pravidlech okresní nemocnice nestojí,
še by byl oprávněn primář rozbodovati, kdo se smí
a kdo se nesmí dát zaopatřit, nýbrž se má primáři
pouze dáti vědomí o tomto náboženském výkonu. Zda
se to ovědomování má díti předem čili dodatečně,
není výslovně v pravidlech pověděno, proto nemá práva
Dr. Klumpar osobovati ai předem vyžádané svolení ku
zaopatření nemocného. A jest to svrchovaná nadutost,
když ei někdo osobuje něco nenáležitého spůsobem
nepřístojným a neomluvitelným. Dávno již dostávali
jeme dopisy, v nichž bylo poukazováno na to, že Dr.
Klampar divně koná své povinnosti nejenom jako
městský, ale jako okresní lékař. Dopisy tyto jsme
potlačovali v tom mínění, že není ani možno, aby
druhdy tak lidumilností slynoncí lékař mohl najednou
zanedbávati svou povinnost. Poslední výstup v ne
mocnici, jenž se uelišil nic od výstupu v kořalně, nás
poučil, že jeme evou blahovolností a shovívavostí
dělali chybu. Kdo veřejnosti slonží, mají býti veřej
ností kontrolování. Kdo béře plat, musí zaň také
sloužit a musí poslouchat a ne rozkazovat. A když
již jsme jednou na okresní nemocnici přišli, zdržíme
se trochu u ní, neboť máme hojnost materialu ku

pothologickým úvahám. Žeto nebude vhod ani výonným činitelům ani dozorčím orgánům, nebude naší
vinou.

K pohostinskému vystoupení paní
Hany Kvapilové. V divadle zcela vyprodaném
vystoupila slovatná umělkyně v hlavní roli Hilber
tovy „Viny“. Drama samo není pouhou slepenou kom
binací možných i nemožných aktů; jde do hloubky,
vynikojíc jemnou psychologickou analysou. Role Míny
Mařákové, jež jest osou dějetví, není zde právě vděčná
a snadno provedná. Vyžaduje detailního prostudování
a procítění, průměrná herečka by aiz těžka v této
úloze získala upřímný potlesk. Proto tím větší zásluha
náleží pí. Kvapilové, že hrou svou obecenstvo v skutka
elektrisovala. A při všem tom jaká přirozená nenu
cenost v každém pohybu a v každém slově! Jeme

vděční, še slovutná umělkyně k vytříbení uměleckého
vkasu u nás značné přispěla. Extense Národního di
vadla se v Hradci dosnd osvědčaje a je si jen přáti,
aby prostřednictvím ochotnické jednoty bylo v ní po
kračováno. Souhbra s dramatickou umělkyní nebyla
srovna pro naše ochotníky úkolem nejlehčím, alo
dlužno doznati, fe souhra byla všude harmonickou.
Zamlouval se nám zejména p. Paul v Uhlířovi. Pana
Macáka slabý hlas olapoje o úspěch jinak slnšné-in
terpretace obtížné role. Páně Svobodův výkon řadil se
ladně ku celkovému zdaru. SI. Novohradská ve avó
nevděčné roli necitelné matky dosti dobře vpravila ne
do atařeckého temperamentu. Ochotnická jednota „Vi
nou“ aavděčila se velmi obecenstvu při závěru letošní
saisony.

Májová pobožnest v HradciKrálové,ří
zením vldp. Jemelky s T, Jež., těší se letos takové
oblibě, že ve dny sváteční chrám Panny Marle ani
nestačí pojmoutl ty ohromné davy lidu. Bylď by snad
zábodno pustití aspoň v neděli a avátky starší lidi
na postranní kůry, které jsou uzavřeny. Studující
mládež ovšem by tam nesměla; chovát se v zadu
kostela nepokojně, rošíc jiné z pobožnosti, což ne
svědčí o mravním snažení. Též ve všední duy bývá
kostel do posledního místa naplněn.

Domácí uměmí. V obchodní škole jest
malá výstavka průmyslového musea vídeňského. Vý
stavka tato jest dosti instruktivní pro naše řemesl
níky, neboť pro tvorbu jest třeba dobrých vzorů. Ve
výstavce je též jeden předmět domácí výroby. Jest
to velmi vkusné klekátko v gotickém alohu z dílny
p. Dvořáčka. Vystavená tato práce vzbudila v nás
myšlénku, že by neškodilo pořádati v městě našem
výstavka domácích prací, aby obecenatro učinilo si
úsudek o pokroku našich řemeslníků. Máme v Hradci
dosti dovedných řemeslníků, kteří nemívají ani
dostatek práce, protože mnozí myslí, že lepší
výrobky můče jenom cizina dodávati. Tak na
př. kamenická výsdoba kathedralních věží byla zadána
cizí firmé, ačkoliv máme v městě dobré sochaře. Na
novostavba Borromea dodal p. sochař Pražák zdařilou
sochu av. Karla Borromejského a do zahrady téhož
ústava daroval velmi sličnou sochu Madonny. Obě
tato díla svědčí © uměleckém vkusu a řemeslné do
vednosti výrobcově, jenž zřídka kdy má příležitost
dovednost svou osvědčiti, protože každý objednává
lepší práce v cizině a pak si stýská, že zdejší lidé
nic nedovedou. Vydatnější podporou místních výrobců
povznesl by se výrobní ruch, jehož v Hradci tak ci
telně postrádáme. Neočekávejme však všecko od
obecní správy, ačkoliv tato má předcházeti vědy
dobrým příkladem, ale provádějme tanto myšlénku
každý vo svém okolí nám podporou domácích ži
vnostníků,

Čím dál tím hůř. Zimaaž dávnozu sády»
ale lepší časy nenastaly a nastati nemohou. Tak ne
řikojí a nás řemeslníci a vůbec živnostníci při IL
šiv. společ. Zvláště ae těší na to Boží jaro ti řeme
slníci, kteří přes zimu musí někdy i louskrati soché
brambory. Zde v Hradcí jest práce dosti, ale ne pro
nás domácí, nýbrž pro cizí řemeslníky, kteří ném
špinavou konkurencí práci s rakou béřou a k tomu
nás poplatníky ještě piní, Co na zdejší řemeslníky
zbude, o to ať ae rvou a meri sebou bašteří, Zle jel
Ale jak to napraviti? Zákony nám ještě dosti přejí,
jen třeba napraviti tvrdon blava pp. výborů II. živ.
spol., kteří překážejí úpravě požadavků našich řeme
slníků. Dnes však o nápravě není ani řeči; houpá so
to dále jak ta amerikánská bonpačka na Žižkově ná
městí. Jest již na čase, aby ta bojácnost se odlošila.
Upravte spolkové zájmy tak, jak zákon předpisuje, a
bude zase dobře. Na poslední valné hromadě slíbil
p. místostarosta Hájek, áe to půjda nyní lépo než
dosnd, ale sliby chyby. Někteří páni nuceni jsou £
výbora vystoupiti, když opět vidí práci marnou. Buď
pracujte za svůj lid, který vás důvěrou svou poctil,
anebo vzdejte se úřadu, pro který nemáte smyslu uni
citu,

Nedestatek stekových záklepek.
Žižkovo náměstí jest málo vábným místem svým mo
rovým zápachem, jenž vychází z otevřených stok.
Dvě veliké stoky z trestnice a z vojenské nemoonice
probíhají tímto náměstím a postrádají obvyklých uza
vírek, proto vydávají nesnositelný zápach. Kdo chce
kol těchto otvorů projíti, musí tajiti dech. Stejnou
vadou trpí odpadní atoka z obecních jatek. Stoka
probíhá hříště stadnjící mládeže, která místo osvěžení
na sdravém vzdachu moří se v nezdravém zápachu.
Což za ročních 1000 zl. nemůže městský lékař vě
novati trochu pozornosti tomoto do nosu bijícímu
nešvara? Kdo pak se má o to starat?

Pozor ma kola. Předešlýtýden ztratilo se
v novém domě p. V. Rosy na nábřeží kolo s 11. května
ukradeno téš v hostinci „U zlaté podkovy“ v Hradci
Králové v ceně 230 K, systém „Gregrovka“. Kolo bylo
černě natřené, řídítek hluboko prohlonbených, s čís.
76.847, Vidlice přední byla gravirovaná, zadní kulatá

a na né straně dvojitá roura, Před koupí se varuje. Kdoby o kole věděl, nechť to oznámí četnictvu.

Na debytčí trh v Hradel Králové
dne 14. května přivedeno bylo: Koňů 248, krav 187,
volů 39, býků 7, tejat 24, koz 2, úhrnem 006 kusů,
Příští dobytčí trh bude dne 26. května t. r.

Z poslední schůze nemoc. pokladny
živnostenských společenstev v Hradci Král. 10. t. m.
Při poslední valné hromadě atalo se pro živnostníky
důležité nsnesení. Pan starosta Hájek vzav usnesení
toto na vědomí prohlásil: Velectění pánové! Jest zde
návrh, by každý člen, který dluhuje nemocenské
pokladně ku konci roku za dva měsíce, postaven byl
při valné hromadě na pranýř. Domníváme se, že
za rok, pak li s Hradce pro nedostatek práce pente
Ččeme, postaví panatarosta pro dluhující řemeslníky
šibenici, by tak vzorný pořádek byl zachován. Snad
by bylo dobře,ab; mistr řemeslník zaměstnával jen

učeníky. Pak by byl vsorným členem pokladny a měl
bynaději na starostenství.

„Oltva“, spolekabsolventů obchodní akademie
+ Hradci Králové, bude odbývati valnou bromacu 4.
července 1902. Členové se žádají, by zaslané jim
evidenční dotazníky okaměltě vyplučné vrátili, aby se
výrošní zpráva spolku úplně mohla sostaviti.

Úmrtí. Pan František Strnad, měšťankrálové
hradecký, místopředseda sálošny atd., zbmřelpo krátké
nemoci 7. května v 68. roce věku svého. Pohřeb se
konal !0, května na hřbitově Ponchovském. — Pan
Josef Franc, obchodník a měšťan novopacký, zemřel
8. května v 72. roce svého šivota, Pohřben byl 11.
května na hřbitově novopackém.

Oheň. Dne 10. t. m. před 9. hod. večer vy
ukl oheň v obchodě p. Hromady na Velkém náměstí.

Byl však v čae zpozorován a oznámen zdejšímu hasič
skému sboru, který se rychle na místo dostavil. Jelikož
krám byl uzavřena železnéroletyspuštěny,nezbývalo
hasičům jiného, než se prosekati železnými roletami
do vnitř. Oheň byl brzo uhašen, nicméné škoda jest
značná; majitel závodu jeat však pojištěn. —V neděli
v 8 hodin odpoledne vypukl v Třebecbovicích oheň,
jemuž zu obět padl domek p. Šolína a pí. Císařovy.
Pojištění jsou oba pouze na malé částky.

Také pekrok. Před třemi roky platíralo
se ne zádašním hřbitově v Kuklenách z postavení
pomníku 2 zl. Nyní však na občanském hřbitově,
který dosud ani posvěcennení, masí kolaturnici platiti
20 K a nekolaturníci 40 K. Tak už aby drazí zem
řelí odpočívali beze všeho označení a beze vší okrasy
broba pro obromný náklad, Bylo by snad lépe, kdyby
hřbitovní správa postavila pec — ne však na mrtvé,
nýbrž na vtipný rosam, což by snad lépa Kakle
nám a hřbitovu prospělo.

V Kuklemách utopil se tento týden 2'/,
r. starý chlapec strojníka p. Javůrka, Devítiletá ses
třička zapomněla na povinnosti opatrovnické a milý
bratříček zatím epadl do náhonu.

Zmmízel. Karel Havlík, 89 roků starý obuvník
z Předměřicčp. 3, dne 6. t. m. 1902 ráno odešel do Hradce
Králové, kdež byl toho dne viděn asi v 7 bod. ráno
u Boromea. Od té doby se o něm nic neví. Havlík je
malé postavy, těla slabého, obličeje podlouhlého a pleti
enědé. Má černé vlasy a knír, nostupý; přední zaby má
také. Ob'ečen v šedivé kalhoty a vestu, tmavý sako
kabát, černý měkký platný klobouk, měl botky nízké,
bílou košili s monogramem K H, stojací límec, modrou
kravatp, trikovoa košili a triková podrlekačky. Kdo
koliv něco ví, kde Havlík po 7. hodině ranní 5. května
1902 byl a e kým, kam asi a za jakých okolností se
poděl, nechť v zájmu veřejné bezpečnosti bned to
oblásí obec. úřadu, c. k. četnictva anebo na nejbličším
c. k. soudě, by tak pátrati se dále mohlo, zda apáchén
byl tu nějaký trestní čin.

Cyriliské evičemí pořádácyrillskádiecésní
jednota královóbradecká s chrámovým sborem dašic
kým v Dašicích v úterý avatodušní 20. května 1903.
Cvičení začne o 9. hodině ráno a ukončí se o 4 a půl
hodině odpoledne. O 9. hod. ráno ve farním chrámu
Páně zpívaná měe sv. s pošehnáním, při které zapěje
místní chrámový sbor různé rkladby. O půl 11. hod.
v hostinci p. A. Šafáře „Na ostrově“ uvítání účast
níků, představení přítomných hodnostářů a zshá
jení. Ne to přednáška dp. Fr. Horáka, kaplana z Chra
dimi: „Čeho hledí se docíliti při reformě církevní
hudby?“ do 11 a čtvrt hod. Pak cvičení chorální dle
„Ultáře“ do 12 a půl hod., jež provede s účastníky
předseda diecésní jednoty cyr. O 12 a půl hod. s po
ledne společný oběd v hostinci p. A. Šafáře „Na
ostrově“ (couvert za 60 kr.). Od 1 a půl do 2 hod.
přednáška místního řiditele kůra: „O církevních tó
ninách a harmonisaci chorálu“. Od 2 do 3 hod. cvi
čení lidového zpěvu dle „Nápěvů k Oltáři“, jež konati
bude s účastníky diecéšní předsedacyr. Nato stručné
vysvětlení provozovaných skladeb a zakončení cyrili
ského cvičení. O 3 a půl hod. na závěr pobožnost ade
rační v chrámu Páně, při níž chrámový sbor zapěje
různé skladby. Pp. účastníci mají se přihlásiti ne faře
v Dašicích nejdéle do 19. května t. r. Hudebninyk
cvičení potřebné jsou: „Oltář“, „Nápěvy k Oltáři“,
Orlova „Rukověťchorálu římského“ a „Litanie k Bož

nickém závodě p. J. Vejdy. Z „Oltáře“ cvičeny budou
chorální zpěvy, z „Nápěvů“ písně lidové. Pořadatelé
podnikají toto cvičení za tím účelem, aby krásná my
šlénka cyrillská po vlasti naší se šířila. Kéž úmyal
tento dojde v povolaných krazích žádoucího uznání
a vítaných účastníků dostaví se na cvičení hojněl

Odbor Nár. Jednoty Soverečeské
v Nev. Hrádku koná ustavující schůzina Boší
Hod svatoduěšní ve 3 hod. odpol. v hostinci starosty
p. V. Lepše. Při schůzi pojedná o významu N. J. 8.
jednatel N. J. S. p. JUDr. Josef Štumpf z Prahy.

Z Hor. Jelemí. Naše katolicko-sociální
Jednota uspořádala 4. května spolkovou schůzi, v níž
za bojaého počtu poslochačstva přednášel člen spolku
p. Josef Chuloupka o nooiální otázce a p. Mynářík,
jednatel, o výhodách Všeodborového sdružení. Obě
přednášky byly s napjetím vyslechnnty. Člezové spolku
pp. Kubásek a Fr. Moravec uás ku konci velmi po=
bavili. Zdař Bůh!

Od břehů Želivky. Již pronikádo české
veřejnosti přesvědčení, že ndp. biskup Brynych, kam
koliv na visitační cestě zavítá, nejen úcty ale i lásky
a vděčnosti dochází, Už nejen osady vosnické ale i
města a městečka závodí okázalým spůsobem na jevo
dáti, čím jeou povinny vlasteneckému veleknězi. Pa

„ným toho dokladem bylo úctyplné uvítání, jehož seJ. B.M. dostalo ve všech farních osadách celého vi

kariatu Lipnického. Do tichého údolí želivskéhopřijelndp. biskup dne 38, dubna, provázen četným bande
riem, které do Petrovic vatříc vyjelo. Ve vsi Želivě,
od kláštora asi 10 minut vzdálené, pozdraven byl u
slávobrány zdejším starostou p. Daňkem a obecním
výborem. U opatství přivítán byl vys. důat. p.opatem
Ferdinandem Bursíkem, sborem bratří a úřednictvem



kláštera, U vkusné, nápisy, obrazy aprapory ozdobené brány před kostelem oslovil J. B. M.vzletoou
řečí nejprvé duchovní oprávce, dp. Sales Roubíček a
pak Torosie Kestlerova, dákyné zdejší dkoly. V ko
stele promluvil pak ndp. bisbap k četně shromáždě
ným osadníkům, vzdávaje díky za uvítání a vyzývaje
biřmovance, sby na příchod Dacha av. živou vírou a
hlabokou pokorou se připravili. — Drnhého dne mezi
měl av. opět delší řečí potěšil, povzbudil a poučil ndp.
biskup osadníky a biřmovance a při následujícína to
zkoušce byla radost poslechnouti, kterak ndp. kazatel
přesvědčit: se bleděl, u jakou es pozorností dítky ká
sání poslouchaly. Byl tím dán zároveň pěkný příklad
a návod rodičům, jak by dítek doma dotazovati se
měli, co sobě s kázání v kostele pamatovaly. Po vy
konaném biřmování v osadě zdejší vyjížděl odp.
biskap každý den na některou z far klášteru přivtě
lených (Vojelavic, MI. Břišť, Senožat, Jific) a jednoho
dne též do Kališť. V neděli 4. t m. « námi se ndp.
biskup rozloučil. V milé vzpomínce zůstanou dnové
pobyta J. B. M. mezi námi na dlouhý čas.

Z Petrovle n Humpolce. Navisitační
cestě z Humpolce do Želiva uvítán byl ndp. biskop i
v obci Petrovické. V ustanovený čas sbromáždilo se
u slavnostní brany obecní zastupitelstvo, školní mládež
vedena svým p. učitelem, banderiam rolníků želiv
ských a petrovických a hojně obecenstva. Ndp. bi
skupa jménem obce uvítal vážený rolník zdejší pan
Štěpán, Po té dceruška zdejšího p. starosty oslovila
slovy vděčnosti ndp. biskupa, načež podány všem
vznešeným hostům Zákyněmi školy kytice. Ndp. biskup
dojat děkoval za neočekávané uvítání a uděliv avé
požehnání obci i ubromážděným, nastoupil další cestu.

Z Vojslavie. Dne 30. dobna po '/,8. bud.
ráno zavítala J. B. M. do osady neší, aby ta udílela
svátost sv. biřmování, Příležitost ta dala podnět celé
osadě ku projevení evé lásky a oddanosti svému nej
vyššímu arcipastýři, Očekáván četným banderiem,
vvítán úplně sbromážděnou osadou, překvapil všechny
svojí vlídností a laskavým chováním, takže vzácný
den tento, blaboce vtiskout v erdce každé, rozmnožil
lásku k arcipastýři -tsk dobrému. — Kéž dobrotivý
Bůh J. B. M. nám na dloubá lét= zachovál

Z Kaliště. Vnaší klidné vesnici snad dosud
nebylo nikdy tal živo jako 3. května, kdy k nám zavítal
ndp. biskop Eduard Jan Nep, aby udílel avátost sv.
biřmování, Této příležitosti použili osadníci k tomu,
aby J. B. M. co nejuctivěji uvítali. U brány před
školou očekávali J. B. M. všickni p. starostové, p.
učitelové 8 dět.i, 12 kněží a veliký zástup osadníků,
Také spolek dobrovolných hasičů © Kaliště a z Hor.
Rapotic a hudebníci domácí přispěli nemálo k oslavě
toho památného dne. Obyvatelé přifařené obce Hor.
Rapotíe, jakmile uslyšeli, že ndp. biskup pojede jejich
osadou, ua rychlo postavili si sami pěkooo bráno,
aby sí mohli ještě zvlášť nvítati avébo ndp. biskupa.
Na té vysočině českumoravské snaží se jedna farnost
v uvítání ndp. biskupa předstihnonti druhou, což pů
sobí J. B. M. zajisté radost velikou,

Z Bezděkova u Police m. M. Osrátka
Nanebevstoupení Páně byla u nás vysvěcena socha
sv. Kříže se sousoším av. Jana Nep. a av. Václava.
O 2. hod. odpoledne vyšel průvod ze zdejšího farního
chráma Páně k řečené soše. Přeu vysvěcením měl
zdejší pan farář Fr Khant kázání na slova Kristova:
Já jsem cesta, pravda a život. Průvodu súčastnilo se
veliké množství lidí zdejších i přespolních. Z toho
patrno, že lid náš není doposud otráven naukami ne
věreckými, které poslední dobou vnikají již i do těch
českých chat, aby ten nazný pohorský lid připravilyo
jeho poslední útěchu, která je v malomyeinosti a
v zápase o chléb sílí. Socha tato zřízena nákladem
zemřelého Jana Téry, bývalého obecního starosty,
katolíka to, hlasícího se k víře své i ve veřejnosti a
jeho manželky Marie.

Z Perteltie. HospodářskábesedaproPertol
tice a okolí koná o svatodušních svátcích 18. května
v Pertolticích a 19. května v Hranicích o 3. hodině
odpol. valné schůze, při kterých p. KarelŠafránek,
řiditel zimní hospodářské školy ve Volyni, pojedná
„0 dobytkářství a drůbežnictví v cizině a u nás“.

Pokračovací průmyslová škola mu
Kuklenách zakončiladno 4. květnat. r. avůj 20.
školní rok. Jest nejstarší školou na Královéhradecku.
Po službách Božích shromáždili ae úěňové se vzác
nými pp. hosty v dkolní budově vedle fary — kteráž
nyní výhradně účelům pokrač. školy slouží. Jediný
snad to případ v celých Čechách-| Ředitel školy pan
Boh. Chmelař podal nyní nejdůležitější z výroční
zprávy školy, z kteréž vyjímáme: Škola skládá se ze
3 ročníků, obsahujících 5 oddělení a vyučovalo na ní
6 učitelů, z nichž 6 dosáhlo potvrzení v úřadě svém.
Na počátkuškol. r. 1901—1903 zapsáno bylo celkem
158 žáků, z kterýchž zůstalo do konce 141. Prvního
stapně známky z mravů dosáhlo 121 žáků. Docházka
školní až na malé výjimky byla velmi dobrá. Prospěch
žactva nazvati dlužno velmi uspokojivým; 39 učňů
dosáhlo veuměs velmi dobrého prospěchu a budou
vyznamenání čestnými odměnami. Na to obrátil so
řiditel školy k žákům škola opoaštějícím těmito slovy:
„Život jest stavičný zápas. Jako vůdce před uastá
vajíc.m bojem cvičí ověřené mu mužstvo a opatřaje
je sbraní dobrou a dokonalou, tak i vy, milí jinoši,
ozbrojujete se zbraněmi, jichž sice není možno ušiti
ve válečném ryku, za to vak docházejí plné platnosti
v životě, kde v tom víru zajistiti si máte kus pevné
půdy a slašné existence. Zbraněmi těmi jsou vaše
dovednosti, vaše vědomosti. Zbraněmi těmi opatřajete
se na prvním místě v dílně uvé, kde mistr váš a děl
níci starší seznamují vás Be svými zkušenostmi, uka
sujíce vám vhodnou cestu k vyrobení různých věcí a
předmětů. Největší vděčnost zachovejte těmto pánům,
kteří vás naučili kráčeti dobron cestou k dokonalosti
v řemesle! Na druhém místě byla to škola, která ena
dila se zušlechťovati srdce vaše, která snažila se vy
chovati z vás lidi dobré a šlechetné, Mravům uč se
a pak teprv moudrosti, neboť moudrosti nedaří se
dobře bez mravů! Byť by byl člověk tím nejbohatším,

tím nejvzdělanějším, kdyš stránka mravnosti, aprave
dinosti a poctivosti by bylazkalena, nedosáhne nikdy
úcty lidí, kteří pravou cenu člověka posonditi dovedou!
Další prací školy bylo, že obohacovala vás vědo
mostmi, bez kterýchž se moderní dělník, řemeslník,
Živnostníkna dále ani obejíti nemůže! Vy,milí jinoši,
kteří po tři léta jste na škole naší pobyli, sami
můžete říci, jak pohlíželi jste na práci a výrobky
svého fermesla prvním rokem, beze všech theoratických
vědomostí a jak pohlížíte dnes, když poznali jste
zákony průmětnictví a nabyli jste i zročnosti v kre
slení odborném. Nebylo to však jen kreslení, byly to
též drahé předměty rovněž důležité a vědomosti jich
obohacovaly ducha vašsho, zdokonalovaly rozum váš.
Já pak přeji vám, aby práce vašo ve škole přispěla
k vypěstění vašich mravných a šlechetných vharak
terů a aby vědomosti nabyté ve školo naší přispěly
jedenkráte v značné míře k vašemu badoucíma blaho
bytu. Jedním slovem přeji vám, aby škola přinesla
vám štěstí — přeji vám, aby se vám povědy dobře
vedlo! S potěšením opakuji, že čestné závodění vaše
ve škole potkalo se s úspěchem dokonalým a bůde
odměněno za práci a přičinění své tentokráte 39 žáků.
Rovněž mile byl jsem překvapen, když jsem zvěděl,
že učňům našebo řemesl. společenstva i na výstavě
řemeulnických prací učenických, pořádané roku minu
lého v Hradci Králové, přiřknuto jedno z prvních
míst, více čestných odměn i 2 první ceny technologi
ckého průmysl. musea v Praze s odměnami po 10 K
ve zlatě. Zápas váš i na poli vlastní práce řemeslné
koranován jest zdarem a jen nenatávejte v úsilí avém,
neboť jen přičinlivému Pán Bůh žehná. Na to před
seda společenstva p. Václav Jedlička odevzdal soupis
oněch očňů řiditeli školy, kterýž přečetl jména jich a
jména jich pánů mistrů; vyznamenaným pak ode
vzdány předsedou diplomy a peněžité odměny, a týž
k nim promluvil následovně: „Vy, mladí jinoši, kteří
brzo opuatíte kraby naše, abyste za příčinou dalšího
poučení v řemesle vstoupili do dílen jiných, v krajích
cizích, nezapomeňte nikdy, že zrození jste v kraji če
ském, že první slova, kteráž slyšeli jste z úst dobré
matky uvé, byla česká, eladká mlava naše, Dezapo
meňte, jinoši, že Čecbem být — není třeba styděti se,
že slavná minnlost řadí nás mezi první národy avěta.
Vzdělaností svou nezůstáváme za národy jinými a
proto hlaste se brdě povždy k arému národu, buďte
hrdi, že vlast vaše je ta krásná česká země! Neztrá
cejte nikdy důvěru v Boba a když vám bude nejhůře,
tu vzpomínka na Něho posílí vás nejvýše! Chrám
Páně badiž tím místem, kdež bledati budete posilnění
k práci své, kdež hledati budete útěcha v tfeních
života. Zůstaňte vědy dobrými a zbožnými lidmil“
Po té rozdal 39 vyznamenaným žákům ředitel školy
p. B. Chmelař čestné odměny, sestávající z dobrých
knih a pěkných rýsovadel, načež z kruhu žactva vy
stoupil učeň strojírny Měrky, Bromovský, Schulz, J.
Vaňka a pěknými vorší poděkoval veškerým dobro
dincům a přispívatelům na školu, i sboru ačitelskému
za jeho námahu. Byl to dojemný okamžik. Slova jeho
plynula ze erdce jeho i přítomného všeho žactva. —
Na to otevřena byla výstava prací žákovských,
Pěkný, promyšlený poutap, práce dokonaié, čisté, pro
vedené vesměs s porozuměním evědčili o vzorném vo
dení školy i nennavné práci učitelského sboru. Množ
ství lidí navštívilo výstavu. Nechť dojdou školy tyto
všude příznězasloužené|

Čtěte a rozšiřajíe pozorahodnou novinka!

Mistr Jan Hus nebo ev. Cyrill a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíř,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 b.

Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě
(Morava).

Různé zprávy,
Děravé dno ve volebním osudí na

radmici budějovické. U příležitostivolebde
legátů do okresní nemocenské pokladny píší „Jiho
české Listy“: „K volbě této zapůjčila obec dvě vo
lební osadí (urny) a to právě ta, jichž používá se
při volbách obecních a posleneckých. Urny ty byly
pokryty úředními početěmi od poslední volby zem
ského poslance a činily na prení pohled dojem na
prosté bezpečnosti. Avčak přes to, když urny ty od
poledne stály v průjezdě hotelu „U tří kohontů“, na
padlo některým důvtipným občanům, aby si je zo
vrabněji prohlédli. A tu ačiněn byl objev v pravdě
sensační: obě urny městské mají dna tak zařízena,
Že možno jimi vpraviti do vnitř libovolný počet hla
sovacích lístků| Ve dně jedné urny jsou tak široké
štěrbiny, že ae tam může téměř i prst vstrčiti, takže
možno tedy otvory těmi nejen lístky do urny hro
madně vpravovati, ale vhodným železným háčkem lze
z urny i libovolný počet hlasovacích lístků vytáhnoati,
U druhé urny pak je dno zařízeno tak, že vyšronbo
váním dvou šroubků lze je celé odstraniti. A teď si
předatavme, že častokráte již ve volebních bojích
tyto uray, plné hlasovacích lístků, byly přes noc na
radnici, v téže radnici, kde již tolik zločinůproti
Čechům badějovickým bylo spáchánol“

Strašný výbuch sopky. Francouzský
ostrov Martinigne ve skupině Malých Antil ve střední
Americe 8. května postižen byl pohromou, která co
do hrůzy a přišernosti přirovnati se dá jen k straš
néma výbuchu Vesuvu r. 70 po Kr., kdy žhavou lavon
a popelem zaejpána byla bohatá města Herkalanum
a Pompeje. Celé přístavní a obchodní město St. Pierre
a několik sousedních obcí je zničeno. Pět kilometrů
od města vzdálená nopka Pelée, považována en úplně
vybaslou, bez předchozích známek časně ráno, kdy

obyvatelé si ještě hověli na lůžkách, vybuchla. Po
čela chrliti dhavou lávu a vylévala ji obrovakými
proudy na město, které brzy stalo se obětí plamenů.
Ku výbuchu připojil se strašlivý podzemní rachot,
země ne otřánala, moře se rozbouřilo a obroveké vluy
zmítaly hořícími loďmi v přístavě, a zároveň broznu
vichřice zanášela celé proudy lávy až na 6 hodin da
leko « zasypávala celý ostrov spoustami horkého prachu
8 popela. Počet obětí páčí se na 30.000. Též na ostrově
St. Vincent povstaly výbuchy sopky, jimiž už několik
obcí zničeno.

Židevští henpedáří. Na raskýchdrahách
v ruském Polsko s na Litvě objeveny byly obrovské
podvody, při nichž státní pokladna poškozena 0 tři
miliony roblů, Dosnd bylo zatčeno asi padesát o30b,
mezi nimiž jsou i bankéři, advokáti a železniční
úředníci. Vedení těchto podvodných manipulací měli
v rukou židovští obchodníci, — Na nádraží v Moskvě
zatkla nedávno policie párek židů, kteří vlekli a se
bou 21 děvčat, jež prý najali za zpěvačky pro ja
kousi společnost v Asi. Ubohé měly býti vlastné
prodány do vykřičených domů. — Ve Stráni u Uher
ského Broda na Moravě a v mnoha jiných místech
slováckých jsou všichoi hostinští Židé, všichni kupci
a řezníci Židé, lékař Žid, poštmistr Žid a v obecním
zastupitelstvu též Židé, A naše inteligence na Slovácku
— často k tomu mlčí, ba i křesťanské dušičky
k nobám Židovým vhání, — „Čas“ který ai všade
jinde už příliš pečlivě zlořádů všímá, mlčí o všem
tomto hospodářství jako zařezaný, Nedávno upozor
ňoval i na „klerikální pravopis“ ač mohl véděti, že
nějaký kostelník nemůže býti v péře tek honěn jako
p. Herben. Stane-li se v katolickém táboře jen dost
malá nepřístojnost, obyčejně to „Čas“ udá sa širokým
výkladem bned na první straně svého lista, nebo na
píše o tom dlonbý úvodník. Ale židovské zlořády
nenaleznou v „(ase“ kritiku ani na straně poslední.
— A pak jde „Čas“ s národemI

Hantí „Pryč od Říma“ Jak velikých
rozměrů nabývá uadšení pro podporu utlačovaných
bratří v Rakousku mezi Němci sousední říše, o tom
svědčí zprávy evangelických epolků zahraničních. Ač
loni byly hospodářské poměry nentěšenými a četné
úpadky různých bank značné ztráty finanční způso
bily, dostonpily sbírky „Evangelického Bonda“ ku
podpoře evangelického hnutí v Rakonsku osminásobně
vyššího obnosu, než v letech minulých; stejně i pří
apěvky pro upolek Gustava Adolfa vzrostly měrou ne
bývalou. Zejména odkazy ve proapěch bnutí toho stou
pají den (de dne — za jediný měsíc listopad minu
lého roku | dosábly výše 46.000. marek. Třetí ze
společností v sousední říši ku šíření protestantismu
„Gotteskasten“ zejména přičiněním měšťanstva Ham
burkekého a dam z nejvyšších krahů své příjmy zdvoj
násobila. Též ve Švýcařích se činí — sebráno tam
ku podpoře hnatí evangelického před nedávnem 50,000
fraoků. Při těchto „potěšitelných“ zprávách připomí
nejí zahraničné listy německé, — mohou prý ovange
ličtí souvěrci v Rakouska nabyti plné důvěry ve vy
datnou podpora a věrně aetrvati při nové své víře.

První česká peuf do Lard. Z Vídně
rozesílá se německé pozvání k pouti do Lurd, pořá
dané vp. kaplanem Hortežkem. Ale kuždý český
poutník zajisté če se raději účastní Čeek 6 pouti,
přikterése budoukonatipobožnostia kázáníčesky.
Vyjednávání s firmou Cookovou není ještě ukončeno,
poněvadž žádá vysoké ceny. Prosím důst. farní úřady
ještě jednou, by tuto pouť laskavě oznámili a apo
zornili, by se účastníci potom obrátili na podepsaného.
Leopold Kolísek, farář v Předklášteří u Tišnova.

Sám se odsoudil. NedávnopřineslČas lí
čené stížnosti na nedovolenou kolportáž klerikalů a
„Hlasy z Času“ to ihned otiskly. Minulý týden uve
řejnil však tentýž Čas ve svých sloupcích tato zprávu:
„Konfiskovaná brožare. MUDr. J. Bulora, praktický
lékař v Karlíně, byl na 6. květen předvolán kc k.
okr. sondu pro přestapky v Praze, Celetná ulice, by
se zodpovídal z přestupku proti $ 23. tisk. zák, (ne
dovolená kolportáž). U pana Pfeifra v Kratzavé (Krat
zan) byl totiž četnictvem zadržen leták sepsaný p.
drem Bulovou, nazvaný: Die Blůthenketten um die
Polnaer Verbrechen. Pan Pfeifer při líčení pravil, že
mu byl zaslán poštou z Prahy, načež dr. Bulova od
větil, že o ničem nerí. Tím bylo zatím vyšetřování
předběžně nkončeno.“ Ze zprávy této jest patrno, že
ne klerikálové, ale kamarádi Massarykovi pěstají ne
dovolenon kolportáš. Policii však na ně dle spůsobu
Herbenova avolávati nebudeme, Na to má jen rea'is
tická klika patent,

A kelové společnosti zlodějů. VLon
dýně je 70 tisíc policii známých zlodějů, mezi nimiž
jsoa organisace zřízené na způsob akciových epoleš
ností, které platí svým členům dividendy. Knihy vedou
se velice přísně a z přebytečného fondu podplácí se
policie a podporají rodiny polepených „akcionářů“

Kabel Velkým oceánem. Všechnypří
pravné práce pro položení kabelu Velkým oceánem
jsou hotovy Kabel bude I 0.000 km. dlouhý. Položen
bude od St. Francisca a odtud do Honolulu a na Ma
nilu. Práci tu obstarají čtyři kabelové lodě; práce
bude proto obtížná, poněvadž v Tichém oceánu jsou
hloubky až stikilometrové, Kabel bude celkem vážiti
22 milionů kilogramů a sice přes polovici celkové
váhy vážiri buda ocel, 2 miliony kilogramů m'ď a 1
a čtvrt m-liona kilogramů gutaperča. Počírají, že za
hodinu pološí 11 km. kabela. N4 kabelových lodích
jest 250 techniků a 800 dělníků. Doufojí, Že do r. 1904
kabel bude položen a že bude možno posýlati tele
gramy z Paříže do Londýna — přes Honolulu a Manilu.

Také příkladná poslanecká kuráš.
Pořád, že prý naší poslunci nic nepracnjí a že mají
proti vládě velmi málo kuraže. A zutím ei 4. května
počínal nár. socialilistický poslanec Fresl na schůzi
ve Vyškově tak statně, jako Herkules. Kdyš okresní
komisar pro jedno „erdnaté“ propovědi chtěl uchůzi
rozpustit, Fval na něj Fresl hlasem tuřím a k zdů
raznění uvé protestace praštil židlí o zem. Když



tento statný Žižka mluvil dál, počali četníci schůsí
rosháněti do opravdy, přisdemž přišel jeden poslachně
o život, Co pak na šivotě jednoho Čecha sáleží při
tak rytířské šarvátce! Však Bařistratí v každé bitce
více licí a přece ai nezoufají. Jen kdyš „bratr“ Freal
provedl svou; tento kurážný vůdce aspoň na živě
tůstel a nebyl za svou ráznost ani dost málo pora
něn; vždyt jeho mužná prsa hájil široký, neprostřelný
štít poslanecké nedotknotelnosti. Jak si v říšké radě
statně počíná na tom nikomu nezáleží; jen když na
lidovém táboru ukáže statečnost a epodddajnost.
Jen hodně Jid fanatisovat a štvát na útraty jeho
vlastní, padni oko nebo zub! Původci tekového

skatka se nestane nic a on provedepřece jen hrdinství ! Konce svého štvaní mohl Fresl dobře tušiti a
proto za prolitou krev nebožákovrou spadá zodpověd
nost hlavně na „bratra“ řečníka. Zas kas poslanecké

ráco dle vzora Wolfova; a pak mají míti před námi
Němci strach a úctu. Šaškům rázu Freslova se každý
musí jen útrpně usmáti.

Néco pro zasmání. Pan starosta pardu
bický Dr. Formánek vyjádřil sedle novinářské noticky

v obecním zanedání, že prý brozí nebezpečí,n Hradečtí při své energii neprosadili vyústění průplava
přerovského n Hradce místo u Pardubic. My s energie|

Čas pěstuje Sabininmae. Jak obhájil
„Čas“ a jeho patroni židovatvov Hileneroví, jesta dů
statek zaámo. Ale když již Hilsner sedí za mřížemi,
sou mu třeba telecí kosti, v Hronově nalezené dosti
dobré k tomu, aby Obnovu obviňoval zase z „pověry“.
Sabinoré v Čechách dosud novymřeli.

Slaméné klobomnky se dají snadno vyči
stiti. Jest doba, kdy vytahují se slaměné klobouky ze
skříní, avšak tak mnohý zacbovalý kus potřebuje vy
čištění a to stojí I—% kor.; možnou ale sa pár krej
carů jej opět jako nový zříditi. Vezme ge na klobouk
10 gr. kyseliny cukrové a rozpastí se v půllitra teplé
vody a roztokem se klobouk pomocí kartáče a houby
vyčistí. Pak nechá se klobonk na alunci naušití.
Kyselina cukrová jest hmota gamě podobná, bezbarvá,
roztéká se rlhnatím a rozpoaští ue snšdno v líhni ve
vodě. Dostaneme ji v každém materiálním obchodě;
podotýkáme ale, že jeat jedovatá. Někteří používají
místo kyseliny cukrové kyselinu šťavelovou (jetelovou
sůl) neb kyselina citronovou se stejným výsledkem.

Jak se čistí studně, Frohlédnouze dře
věné součástky a co shnilého, nahradí se dřevem
čerstvým. Na to se voda úplně vyčerpá, nečistota ze
dna odatraní, na dno 8e nasype vrstva as 2 cm. vy
soko vápenného prachu a také stěny se hodně obílí
vápnem čerstvě hašeným. Za 24 hodin se opět všechna
voda vyčerpá, stěny ometou starým koštětem s oplá
chnou čistou vodou, dno ještě jednou se vyčistí a 10
až 20 cm. vysoko hrubým ublím dřevěným pokryje.
Na tato vrstvu uloží se asi 20 cm. vysoko plavený
křemen o a přidají we2—3 hodně veliké kusy
kamenné soli kachyňské Místo dřevěného uhlí možno
upotřebiti dobře vymyté rašeliny hrabě.

Inkoustové skvrmy odstraníse z prádla
takto: Do malého koflíčka naleje se trochu benzinu
a trochu horkého octa, do toho namočí se skvrna a
ponechá 5—10 minut ležeti.

Úmrtí. Ve Vosicích zemřel místní vldp.
farář Frant. Šinkora, os. děkan ve věku 60rok

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu chradimského:

100 K p. t. p. vikář Střebský v Mikulovicích .K 100K—b.
40 K p. t. p. děkan a vikář Kvěch; p. sekretůí,

děkan Hajzler,p. děkan Bronl...... i20 K — h.
20 K p. arciděkan Dr. Mrštík, p. děkan Krátký,

p- far. Brdíček, p. f. Bartoš (Zdechovice) RO K — hb.
10 K p. Dr. Plešinger, p. bisk. notář Klapal,

p. farář Tichý, p. farář Vykoukal, p. P. Mikulecký, p.
P. Sobotka 60K— h

6 K p. katecheta Liebich, p. farář Sál, p. farář
Štefánek, p. P. Čada, p. P. Černík,p. P. Svoboda, p.
P. Vostřel, p. P. Tajovský, p. P. Vaníček 54 K — b.

Celkem414K—bh.
Z vikarlátu Opočenského:

50 K p děkanSysel........ 50 K— h.
23 „ 80 h p. farář Hroneš .... 23, 80.,
20 „ p. farářErlebach........ 0, -—,
10 „ p. děkan Ot, p. farář Vojnar, p. kanovník

Novák, p. děkan Řehák, p. děkan Erychléb, p. P. Dokonal........ o60K—b.
8 K p p.farářJelínek....... 8, —h.
4 „ p. kategheta Světelský, p. P. Barvíř, p. P.Moravec-2.2.2 232Koh.
2 K p. P. Stanislav, p. P. Bobec. 4. — r.

Celkem 177 K 80 h.
100K p. t. p Josef Jasen z Ústí n. Orl., p. far.VítekveŽdírci<.. 2... 200K—h.

hořejších 414, — „
v minulých číslech stvrzeno 7643, — „

úhrnem 8424 K 50 h.
Dary a členské příspěvky přijímá pokladník

„Družstva“ Dr. Novotný.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 10. května 1992, 1 bl,

pšenice K 1463—1640, žita K 11 80—12 60, ječmene
K 960—10:10, ovsa K 6 40—680, prosa K 9 00—10"00.
víkve K 940—1000, hrachu K 1709—2000, čečky
K 16:50—21'50, jahel K 1800, krap K1600—2400,
bremborů K 180—220, jetelového semínka červeného
K 9000—0000, jstelového semínka ras. K 0000
—00'00, máku K 39'25.—38-00 Iněného semene K 18 GO
—2000, 100 kg. žit. otrab K 12-00,pšenič, otrab K 1300,
1 kg. másla K 220—264, 1 kg. sádla vepřového K
140—1:76, tvarohu k 0 42—0-38, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
0:00—0'00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:00—4"00,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 0-00—000,
1 kopa kapasty K 0'00—0-—, 1 kopa petržele K 3:00
360.

(Zasláno),

Na pomník milého nám kollegy Josefa
Lupoměského teprve bohužel věnovali: Víno.
Jandík a nížepeaný 10 K; Jos. Moravec 5 K
Jos. Scheitz 6 K; Frant. Náblík 2 K 80 b;
Karel Zieris 5 K. Doufám, že a ostatních kol
legů dosud snad nevymizela láska k milému
drohu a že i oni svou hřivnou přispějí. Všem
dárcům díky!

Jan Louský,
katecheta v Ledči o. Sáz.

Listárna redakce.
Dopisy, které došly ve středu, nemohly býti už

uveřejněny, ješto tébož dne zs příčinou uvátku sv.
Jana Nep. byla závěrka listu.

»E—,———,—,,,
MKřesání li::

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskupská knihtiskárna,

Prvni výroba

věžní

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 věžních bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

RRRNNNRNANNNNINNNNNU

* OBRAZY
EE olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
W produkce náboženské a historické, srcadla,
A rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

W výrobky všech druhů v moderní úpravě,
x solidně a levně.x Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
M potřeby, všdy nejnovější

"EB“ dopisnice "S
a vše do oboru papírmického spadající

v nejbohalším výběru doporučuje

x
u
x
i
zďosefKieslich
»* o Hradci Králové,x
x
x
x

Umělecký závod pro kostelní práce a výrobu
rámců saložen r. 1691.

na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

0 Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

Me)dříve sávod na sušitkování ovoce,sglošený (iE4r. 1886, mejstavší sveho druhu v Hi
k — nabísí —

/ koňak, alivovici, borovičku, jeřabink
rumy a „ , sladké ov
vino, bíléi červené,vino wkové (medici
nalni),vína sladká avino Šumivé šampaňské.)

uposorňujemo svlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

n ne jb krat VPPraze: medailist a diplomemsi medasile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté madadle.

Vzorky zdarma a franko.

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
5 všech kostelních paramentů.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

80O0-000001000100dtti105010

pe- Místo"a
pomocníka zahradnického

bledá mladý a zručný
VÁCLAV FEIGL,

pomocník zahradnický
z VelkéSkalice, pošta Zbraslavice..

Vzorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Oovědčené proti rheumatismu,
dně, lechyas, dále pro chudo
krevné, skrophulosu, nemoci

ženské atd.
Úp!ně suchá poloha.

Výborná restaurace v režii. — Ceny
mírné. — Pošta a telegrafní stanice
v láseňeké bndově. Pro P. T. obe
censtvo = okolí, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a povze do lázní
zamýšlí docházeti nebdojížděti, dal
norý lázeňský lékař p. MUDr. V.
Maza ařáditi svláštné p. hodinou míst
most, kde po vzaté lázní lze si odpočinoutiasezoariti.==
nárVtadekék“

iu



Výhodná výměna

starých kočárů za nové.

Jó kusů nových kočárů, č

20 párů anglických postrojů

Jan Černý,
hotovitel kočárů

v Hradci Králové vedle bisk. residence, )"©

a
W“ Několik pěkných ojetých(

phačtonů též 1 kučír málo opotřebovanýlevněna prodej.ijp
„——

iPříležitostnédary.|
1 Václav Šole,

zlatník a stříbrník, přípežný soudníznalec a odhadce

| ©v Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučaje ctěnémn obecenstvu bojně zásobený
| sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
| českých granátových Sperků, stříbrné stolní ná
! činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
: nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první

Jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drabů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboží je úředně zkoušeno aznačeno.
Sprárky ee přijímají a levně zhotovojí, též ©

veškeré aprávky hodinek se vyřizují.
B“ Všeza levnéceny."l

Staré skvc ty se kupuji a vyměňujl.

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v- každémslohu
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 oa

hiédnutí franko zašleme.

Vejlepšíodporučení| | Plánya rospočtyaeneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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.
T4ž na splátky boz srýšení cen!

n

Valký výhĚT
slatých a atříbr.
skvoatů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje - - 

blata “

JAN —
KALIS „

hodinář a zlatník (6

: v Rychnově n. K.

přísežný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
-A Cenníky zašle,

Pro založení

hřbitovní knihy
prakticky upravený tiskopis s příč

ním linováním, arch za 8 hb;

juztový poukaz na hrobní místo
pro hrobaře (arcb — 6 poukázek)

za 6 h;

smlouvy na hrobky,
arcb za 10 bh

jakož i všecky jiné pro duchovní
správy potřebné tiskopisy nabízí

Biskupská knihtiskárna.

DOROODOGODO00D00DSV©-STR

BR

MMÉTPEENAE

Hlaváčkova
patentnímramorová

eovwalcha e
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
zmarná a svými vždy hladkými plocbami sněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE>raha, Vinařskául. 525 VII.

HST G

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k, povolené kanceláři jen
FPraha=II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.

Pro Každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk,
zboží u ryze českého, křestanského, avépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky drnby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

OO00000000000000

Dřívenežcokolivkoupíte,
neračte opomenonti si dříve problédnonti

jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
Divadelní ulice proti kavárně p. Fialy

a budete překvapen novinkami a solidním zbožím
všeho druhu, za ceny nejlevnější a pevné. "i

i i ř od nejlevnějších
Nejnovější nákrčníky Pozemekýchoeda
nejjemnějších anglických a francouzských výrobků.

PRE“Prádlo bílé i barevné. "ij
i touristky

Pro P. T. p. cyklisty touristky,
še, punčochy, pásy atd.

. js košile, pásy, střevíce,
Pro Lavn-Tennis rakety,ničefot baly
na kopanou a Ping-Pong (Lavn-Tennis na
stůl.)

Nejnovější slunníky, deštníky a hole

Nejnovější bluzky, dámskénákrčníkyacbapeau.

ww- Dětské oblečky a šatičky. -UN
C ň zaručeně výtečná facona, též

Sněrovačky, dle míry se rychle alevně
zhotovují.

Mnoho pochvalných uznání.
; ží jako: tobolky na doutalky,

Kožené zboží, peněženky,krabice na šití
atd., atd.

v , ink dárků
Celoroční výstava 1“ Kmaček"

Čímské a japonské dekorační
předměty, rohožky na pohlednicea podo
benky, vějíře atd.

František Čupr,
Hradec Králové.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

PB“ Božíhroby,"ij
WB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

©00000000000000008

:

V
Josef Neškudla,

c. a kr. dv. s dodavatel
w Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstva
nvůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramentů
praporů a kovového náčiní. — [lustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko Be zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
ťV O0 ODO O O DOO OO0OONOODOOD CDONOON
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TVOU DTOOGGG0G0R0G0000000000000010G000000F00U4008



F-SUKNA A
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

za nejlevočjší pewné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

Díkůvzdání.
Všechněm, kteři projevili upřímné účastenství při úmrti a

pobřbu naší nezapomenutelné doery a sestry

KURIE RAUČHOVÉ
vadáváme z hloubi srdce své

o vw ov m

> nejořelejší še- stupoe)
EJ r E diky * edbernýuměleckýzávod

pro
Zvláště veledůstojnému panu faráři Stanisl Červovi, velebným ;

pánům Arnoštu Veselému, Karlu Volencovi,Josefu Zelenému; dále velect. malbu oken kostelních
p. řiditeli ohoru Karlu Ungrovi, spanilomyslným sl. Leopoldině Kabelá- PRAHA-L.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 89
nové blíše Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken ch
od nejjednoduššího aš k bika
tému figurálnímu provedení a

LI otce 6 se želešnými rámy, st
; těmi 4 vsasením.

skizsy i odborná
o vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PEB“Nesčetnálvetejnái písemnápochvalnéasnání. jiš)

Založeno roku 1836.

čové, Anně Hadačové, sl Jahnlovým, i ostatním slečnám a pánům z Ně
meokého Brodu za dojemné sbory pohřební; jakož i všem, kteří svou
Boustrasti zmírnili naši bolestnou ránu.

V Nových Dvorech, dne 6. května 1902.

Rodina Rauchova.| Vetkeré rozpočty,
rada bezplatně,

Viceletá záruka. Největší sklad v Hradci Král.

Cestovní potřeby
vlastní výroby

tobolky, pouzdra na doutníky a navštívenky nabízí

nejlevnějijediný p závodtoho druhu(0-2. MB“ Objednávky a opravy se přesně a v době n «

E. BRúůžičlcy B kratší ve vlastní dílně vyřizují.“ji

————v Hradci Králové ——— [F=-3aLREC <
proti hótelu ,„MERKUR. B

Kostelní náčiní „MD
MF“ vlustnívýroby"l

Navštivenky

Pp. továrníci a velkoobchodníci se upozorňují
na vlastní výrobu vzorkových kufrů.

PALDUS © POUR,
dříve J. Jeřábek

v EHradoi EIKrálovéě,velká podsíň.
Jediný křesťanský modní závod

v dámských látkách.
Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č, p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravoje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučenípo ruce. | Ceny výrobní. všech druhů „hedvábné,vlněné a prací tu- i cizozemské.

Jpeokkkkkáikckkc 8 nabízí Hedvábnéa vlněnépokrývky.Šátkynahlavui převěsné.Biskupská gap*>Uplnégarnitury."ij
knihtiskárna. Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863.

Šicí stroje
8 pětiletou zárukou, všech různých
druhů, nejosvědčenějších a nejlep
šich soustav, též na mírné splátky,
stále na skladě v hojném výběru

jedině k dostání
v prvním sportovním závodě

Františka Jiráčka,
(%

ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány. £

POI OI OKA

a

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

PTADŮlŠAK JLPOUÝ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

1400 tvor sáhů
stavebních pozemků u nádraží a kolem
školy na Pražském Předměstí u Hradce
Králové prodá a kupujícímu výhodné pla
tební podmínky poskytne

J. Kulíř,
ředitel měšťanské dívčí školy v Hradel Králové,

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
0$* Fivo z měšťanského pivovaru vwElznipřímo od če: u. “jii
Blavnostní, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarává
knejvětší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

uznání P. T pp. bostí z rahy i z kraje.

Václav Vaoek, majitel.
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Jazyk a jazykové,
Dnes mi ještě jedenkráte napadá pěkný

název, jejž loni udělili evanjeličtí páni pastoři
mladočeským „vůdcům národa“ a poslancům.
Rozhněvali se na ně pro odsouzení velezrád
ných, vlast naši přeubohou Prašákovi připra
vajících šmejdů, jež se tropí pod heslem „Los
von Rom“ —Pryč od Říma. Nazvali je ten
kráte „nevěrci a pověrci.“ Kdo se evanjeli
ckými listy a „pány“ nezabývá, nevystihne tak
Jehko smysl tohoto čestného našich Mlado
čechů názvu. A proč je tak nazvali? Nevěrci
je nazvali, že jsou „liberálové“ (novopohanští
svobodomyslníci), pověrci pak, že nevěří bei
delberskému katechismu nebo výkladům písma,
jak je robí „páni“, ale že zůstávají v církvi
katolické. Tím však nedostali štalec jen mlado
čeští svobodomyslníci, ale — jak už nátara

jřánů pastorů jinak nedá — i víra katolická.a je totiž pánům těm — pověrou.
Na pohled to velice krásně zní. Slošný

člověk není u nás veřejně nevěrcem rád na
zýváu, třeba jím byl, a pověrcem teprv ne. A
proto když z tohoto Mladočechům přiděleného
titalu vykukuje, že evanjeličtí páni nejsou ani
nevěrci ani pověrci, jest to velice krásná věc
a oni tedy a jejich —=ne církev, ale církve

Jenže záleží velice na tom, zdali páni pastoři
spolu s nevěrci nenazývají pověrou, co je várou
odůoodněnou, rosumnou. A v tom ohledu myslím,
že nebude škoditi, jestliže ke dni svatého Jana
z Nepomaku promluvím i letos několik slov
o jazyku jeho, jenž na jedné straně nevěrou je
umlčován, a na druhé se pověrov nazývá, a
jestliže povím, co o něm je vírou — rozumnou.

Nevěra, protestantatvím znenáhla do ná
rodů křesťanských uvedená, má za hlavní zá
sadu: Co je nad síly přírody, to není možné;
a proto všemu „nadpřirozenéma“ říká — po
věra čili víra nerozumná! —- Katoličtí učenci
však praví: Co se skutečné stalo, musí pravdou
býti, třebas to bylo nad síly přírody, a proto
v takovém případě víra v událost neb věc
nadpřirozenou jest vírou rozumnou.

A tak je to i 8 tím jazykem svatého Jana
z Nepomuku. Že byl po více než třech atoletích
při otevření hrobu toho světce v hlíněa lebce
nalezen tak, jak je v ústech člověka živého a
zdravého, nelze rosumně pochybovati. Jest to
dějepisná událost, stvrzena přísabami očitých
svědků všech stavů, obzvláště i doktorů lékař
ství, kteří jej i obmatali. Právě tito lékaři —
znamonití chirargové — dali do protokolu o
tom sepsaného, že zachování jazyka toho jest
něčim, co síly přírodní provésti nemohou. Ne
víra, ale nevěra jest sde tedy něco nerosumného. A
víra ve tvrzení nynějších filosofů a professorů
o nemožnosti všeho nadpřirozeného jest víra
nerozamná —čili pověra.

Ale proč se tomu nevěřící professoři a
mudrci tolik brání, aby jedenkráte pořádaě
přemýšleli o této dějepisné události? Inu —
nechtí věřiti. Kdyby ji uznali, jest jejich celá
filosofie „na hromadě“. Jazyk ten po více než
tři stoletízachovanýhlásápatrněBobao sobě
vědoucího, všemohoucího, čili toho křesťan
ského. A toho páni nechtí! On je nepřítelem
jejich pyšného madrování a jejich volného ži
vobytí. Neboť svobodomyslnost jest u mnohých
též svobodosmyslnost, čili žíti přísně a svědo
mitě, jak ten křestanský Bůh káže, se jim
nechce.

Ale proč pastoři přidávají se ta k nevěře?
Vždyť právě oni tolik. bijí na písmo a to
jest plno událostí nadpřirozených. Inu —
mechtí věřiti. Kdyby tuto nadpřirozenou děje
Pisnou událost čili nadpřirozené zachování ja
zyka onoho uznali, jest jejich heidelberské,
augšpurské a viklefské učení „na hromadě.“
Cítí to, že jazyk ten — důsledně-li o tom
myslíme — hlásá pravdu nenáviděného jimi
katolicismu. Oni mermomocí chtí katolicismus
míti pověrou, vírou nerozamnou. Zatím však
víra ve výklady písem dle hlavy toho reb
onoho, nebo víra v neomylnost svou vlastní

jest víra uerozamná — a tudíž pověra, a od
bývání oné déjepisné nadpřirozené události
nějakým — vtipem býti majícím — pustým
slovem anebo nemyšloním o ní — jest nevěra.
A tak kdyby v jistých krazích mladočeských
nebylo té až děsné lhostejnosti ke všemu ná
boženskému, mohli by právě páni ti pánům
pastorům vrátit přezdívku a jim říci:
nevěrci a pověrci,

Ale co z toho má národ, jestliže si páni
navzájem výčitky činí? Co z toho, jestliže
jazyk český člověku juzykem českým mluví
címu — nechci říci nadává, řeknu jen laje? —
Něco zcela jiného potřebujeme, nemáme li sláb
nouti víc a více. Tu řeč, kterou onen podivně
zachovaný jazyk mluví, slyšeti, uvážiti a dle
ní sebe i jiné a národ vésti, toho je zapotřebí.
Bezbožectví a i náboženského sektářství se va
rovati, víra otců našich, to jedině pravé křes
fanství v život veřejný zase uváděti, to je to,
co sílí národ. Nevěra a pověra jest sonchotěmi
každého národa, tudíž i našeho.

Avšak nejen ke dnům svatojanským, ale
letos spolu k svátkům svatodušním vydává se
toto číslo Obnovy a tu člověka křesťanu na
mysl připadají jistí jazykové. Jsou to ti ohniví
jazykové, kteří se ukázali v první Hod sva.
todušní nad hlavami prvních blasatelů spas
ného ačení Kristova,

Právě našo vlast českái stát náš rakouský
by měl o těchto jazycích prvého Hodu svato
dušního a oné veliké dějepisné události toho
dne vůbec vážně přemýšleti. Jazykové! Růáznosť
jazyků a přece právě pod těmi různými jazyky
počíná velkolepá jednota. Před dům onen, kde
se to událo, sbíhají se lidé z přemuohých ná
rodů tehdáž se židy letnice slavících. Byli to
lidé z pobanstva, kteří opustili báchorky o
bozích svých a s národem israelským věřili
v Boha pravého, jediného a Obnovitele světa
čili Vykopitele očekávali. A pod těmi tedy
přemnobými jazyky a před lidmi různých ja
zyků vystupuje náčelník hlasatelů učení Kri
stova, Petr. Asi tři tisíce lidí nabývá víry a
křtu, a objevila se tu jednota v různosti, sbor
prvotních křesťanů z národů různých, církev
jediná, sjednocená uvnitř touže vírou, zevně
touže svou nejvyšší hlavou, Petrem. A tento
sbor — jenže o mnoho, mnoho větší, jest tu
podnes na světě, sbor národů jazyků nejrůz
vnějšíchv jednotu podivahodnou, v jedno slitý,
uvnitř tovže vírou, zevně touže hlavou, nástup
cem Petrovým.

Proč jinde ve světě tolik nesjednocení,
tolik roztržek, tolik sekt? — A proč různých
jazyků tak vášnivý boj, až i vlasť to trhá a
říši boří? —

Odstoupilo se od toho, co ten jazyk nad
přirozeně tam v Praze zachovaný hlásal i hlásá.
Odstoupilo se v učení, v zákonech, ve vlada
ření, v životě od katolicismu, a tím i od sjed
nocující síly jeho. Petra nějakého jest zapo
třebí, jenž by ty různé jazyky sjednotil, jako
se to stalo založením církve o prvních křes
tanských letnicích. A ten Petr tu vlastně jest
v nástapci Petrovu. A jeho hlas a učení
třeba alyšeti, a spravedlnost, smír a láska by
se vracely do duší. Ač různými jazyky mloví
dva národové v naší vlasti, a zůznými v Ra
kousku, přece by k jednotě dospěli, kdyby se
zase jako druhdy naučili mlaviti řečí lásky
křesťanské. ,

Toť ten „jazyk“, který jedině ajednocuje
„jazyky“.

„Ohromné etráty, apůsobené válkou husitskou,
nahrasují sejen svolna. Počet obyvatelstva (v XVI
stol.) jest ještě mnohem menší, neš za Karla IV.
a nepřesahuje sajisté 2.500 000 duší. Ani obchod,
ani průmysl nenabyly jiš té čílosti, jako v XIV.
století. Za středověku Čechy byly velikým středis
kem průmyslu a obchodu. Válkamí husitským
přerušeny byly styky jejích s národy okolními;
potlačován nebo zdršovám všeliký ruch průmyslový.“

Protestant Arnošt Denis.

Imserty se počítají levně. h
Olmovavychdsív pálek v poledne. l Ročník VIII.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 13. května.

(Ke stykům n skočeským — Něco o poměrech vinohradských a o sbytečnosti jejich velebení.)

Sympatie a upřímná náklonnost a důvěra
českého národa k Rusům datují se od osobního
styku českého lidu s raskými vojsky, když
tato z roka 1799 na rok 1800 pod Suvorovem
v Čechách přezimovala a když r. 1813českými
kraji proti Napoleonovi táhla. Jako si tehdy
ruští vojáci i důstojníci v českých společnos
tech libovali, ani tomu nevěříce, že nejsou
doma ve svém státě mezi svými, tak stejně
český lid přilnal k Rasům 8 nejupřímnější
láskou a pamětníci tažení jejich českými ze
měmi až do své smrti s nadšením o oněch
návštěvách ruských v Čechách vyprávěli. O
tom není žádné pochybnosti a o to nemůže
býti také žádného sporu, že tyto mocné ruské
vojenské návštěvy v Čechách pod josefinskými
závody vadnoucího ducha českáho velice osvě
žily, ony český lid v jeho tehdejší domnělé
opuštěnosti naplnily nadějemi v lepší budouc
nost a vzkřísily v něm, ovšem bezděčně, ná
rodní ssbovědomí a pochopení příslušnosti
k velké rodině slovanské, jíž přináleží budone
nost světa. Proto také staly se Čechy napotom
kolébkou myšlénky slovanské vzájemnosti,
která zde nejúrodnější půdu nacházela a odtud
po celém Slovanstvu se rozšířila. Rusové toto
faktam ochotně a rádi po celé minulé století
uznávali a doposud uznávají. Jejich vědecké
i národohospodářské kapacity, pokud obzor
jejich není zabedněn německým plotem, Prahu
a Čechy navštěvují a ode dávna to náleží
v Rusku za podmínku zaokrouhlení evropského
rozhledu znáti Prabu, Čechy a český národ.
Jsou přípndy, že poznatky tyto osvojovali si
i členové carského domu.

„Styky Čech s Ruskem v XIX. století“ za
sloužily by svou důkladnou monografii, neboť
v dějinách Evropy hrají velice důležitouroli,
jsouce vlastně úvodem k evropským dějinám
XX. a následovních věků. Do podrobností zde
tato svá tvrzení rozváděti nebudeme. Není
toho také zapotřebí. Českoraské styky trvají
dále a proto právě se zde o nich máme za
potřebnó a včasné zmíniti. Ruská říše se o to
stará, aby Prahu, Čechy a český národ jistá
část jejího vědeckého a inteligentního dorostu
poznala. Z poznatků těch mají budoucí ruští
předáci těžiti pro sebe, pro Rusko. Kdyby
totiž měli míti z těchto styků Čechové svůj
prospěch, přicházeli by do Čech na delší dobu
ruští starci, aby zde české mladíky učili a
cvičili. Proto není pochybnosti, že studijní po
byty mladých Rusů v Čechách jsou pro ně ces
tami na zkašenou, kterážto zkušená je napotom
doma staví na vynikající místa.

Z Rusů, kteří během minulého století
v mladém svém věku v Praze a v Čechách
pobyli, vyspěla napotom doma řada vzácných
mužů, kteří vlasti A národu svému následkem
svéno mnohostranného, hlavně mezi Čechy
nabytého rozhledu velice mnoho platných slu
žeb prokázali a při tom Čechům povždy věr
nými a apřímnými přáteli zůstali. Nechceme
se zde šířiti o této důležité stránce rusko
českých styků, jež byla a jest českémunárodu
drahocennou oporou v jeho snahách, prácech
a zápasech na poli kulturním.

Poněvadž však poslední doby vykazují
případy, že do Čech přišli mladí Rusové,
jejichž pobyt zde byl pro obě strany nejenom
bezcenný a proto zbytečný, ale namnoze apo
čívá v něm i nebezpečenství, aby dosavádní
spanilý poměr ruskočeský nebyl následkem
nesprávných informací těchto pánů touto cestou
kalen ke škodě obou stran, jest docela včasno,
několika slovy co nejjemněji k možnosti toho
poukázati. ,

V Čechách dere se od posledních dvacíti
let, a to namnoze i s úspěchem, do popředí
veřejnosti tlupa osob, jež tu hledí se vydávati



za české učence, vědátory, politiky a předatí
ráním potřebných k tomu vlastností, kterých
však ve skutečnosti postrádají, vynaenašoje
ee dociliti výhodných společenských postavení,
na nichž potom v pravdě jenom lenoší. Aby
toto lenošení tohoto panstva nebylo tak patrné
a křiklavé a aby se jeho příslušníci předce jenom
také něco znamenati zdáli, pokoušejí se všemož
nými prostředky ústně i tiskem snižovati všechnu
práci jiných, ač sami vlastně nic trvalého 4
platného neprovedli, postrádajíce všech k tomu
potřebných spůsobilostí a honosíce se přímo
řečeno leda jenom drzým jazykem známých
„theoretiků práce“. Pánové ti hledí chlapecky
daremným spůsobem zhasínati zářící voskovice
skutečných pracovníků, aby v jasu jejích ne
zanikla všelijak splácaná jejich lojovka. Sami
nic vážného nepodnikajíce jenom číhají, aby
se proslavili souzením a snižováním prací
cizích, jež by jinak význam jejich naprosto
zastinily.

A tu mezi prostředky, kterými ze své
daševní i mravní nízkosti jako tatrmani dávají
se vymršťovatina výši doby, což jest v Čechách
nyní za rozháraných poměrů politických možno,
užívají také toho, že přede všemi cizinci, vy
nášejíce především a jenom sebe, znechucují
a pomlouvají každého, kdo jest jim některou
svou prací nebezpečným. Proto podnikají na
zdejších poměrů neznalé mladé zahraniční hosty
hotové hony, aby je o skutečném stavu českých
věcí dle svého zájmu a podle výkladu svého
chudičkého krámku t. j. falešně informovali.
Obětí pak takovýchto falešných informací o
českých věcech a osobách stali se zde v po
sledních letech také někteří mladí Rusové.

Rada ruských hostů, kteří byli do tako
výchto sítí zataženi, ihned postřehla, o co běží,
avšak někteří v nich uvázli ták, že si domů
do Raska o českých věcech a osobách donesli
a donesou naprosto falešné názory. Poukazu
jeme k tomu a vytýkáme to jako hanba té
části české společnosti, která mladé cizince na
místě, aby je mravně zušlechtila, vznitila, vě
domostmi obohatila, baví pomluvami, klepy,
anekdotami, snižováním, tapením toho a těch,
kdo skutečně pracují a kulturníma rozvoji ná
roda českého jsou platnými. Mohli bychom
jmenovatiřaducizíchosob,kterés opovržením
na to si stýskaly, že byly těmi a těmi českými
„intelligenty“ dokonce i štvány a naváděny na
to, aby práce a snahy jiných českých osobností
tiskem potíraly a znevážňovaly. Nechtíce pro
zatím jmenovitě ničí špinavé prádlo veřejně
ke všeobecné podívané a zaslouženému odsou
zení rozvěšovati, neuvádíme také ani jména
těch cizinců, kteří na tento hnusný lep babských
„kazičechů“ sedli a v neprozíravosti své na
něm uvázli. To stalo se patrně jenom následkem
jejich rozumové neznalosti, nesoudnosti a ne
dovednosti kriticky děliti pleva od zrna, proto
by bylo nanejvýš v zájmu i ruském, aby na
studijní cesty do Čech vysýlání byli z Ruska
usedli, rozfašní, zkušení a bystří lidé, neboť
v opačném případu na mnohých do Čech vy
slaných pouze ochotnících osvědčíse Komenským
zaznamenané české přísloví: „Bys osla do Pa
říže vedl, komoň z něho nebade“.

Když jsou někteří příslušníci české spo
lečnosti již tak beztaktní a nesvědomiti, že ne

FEUILLETON
Vzpomínky na „Klášter.“

Píše J. S—a.

(Pokračování.)

Když menažérní svůdce zarazil rychlý proud
řeči své, zaječel náhle obrovský orchestrion, zvy
šuje hlásacou divokost zvěřince znamenitě. Tóny
pekelného stroje běsnily nahoru, dolů jako posedlé,
Žádná šelma uvnitř ukrytá by nevydala takového
jeku, i kdyby jí mládě bral. Ani vyhladovělé
šelmy v cirku Neronově tek pekelně jisté neřvaly
jako tahle automatická kapela, Ta mohla dopro
vázet žalostný nářek obra Polyféma, když mu
Odysseus jeho vlastním »špacírštokem« oko vy
píchl. Basy praskaly, jakoby někdo dubová prkna
lámal a nad nimi běsnily v lítém chvatu ječiví
čtveráci, kteř. by i v konkurenci s píšťalou loko
motivy první ceny dobyli. A do toho se mísily
zcela neharmonicky nářky uvězněných čtvernožců;
ani tito takovou sílu děsných zvuků vydržeti
trpělivě nemohli. Tento stroj dovedl tlumočiti
věru vášeň nejdivější. Když stroj vyrazil poslední
mobutný skřek, ozýval se pernatec papouškovitý
na bidélku zvenčí poplašné: «Arra kafé, arra,
arra.« Dříve ovšem zvuky chraplavého hrdélka
zcela zanikaly.

Nyní na podiu se objevil kulaťoučký majitel
celého toho Bábelu se sedmi prsteny na každé
ruce a promluviv něco po německu k vyvolávači,
skřehotal špekovým, umdleným hlasem k několika
ošuntělým statistům: »Podporujte přece Čecha;
vždyť jest to národní podnik. Mnohý ten šesták
vyhodí, ani neví jak; ale takováhle věc se vám
tak bned netrefi«. Dychtivému proletariátu to

rozíravé cizince hledí zpracovati dle svých
rných duší a ve smyslu svých osobních zájmů,

místo aby jim ušlechtilým spůsobem ke skutečně
cennému a platnému rozšíření jejich názorů
přispěli, musí se ze druhé strany pečlivě a

přísně přihlížeti k tomu, aby do Prahy nepřicházeli zejmena x Ruska k delšíma pobytu
lidé řekněme naprosto nekritičtí a tak chytlaví
a naivní, že nemajíce sami vlastního úsudku,
opakují jako hlásná roura všechno, co kdo do
nich nahačí. Tací Jidé potom následkem své
krátkozrakosti nemohoa míti o poměrech v Če
chách stávajících žádných jiných názorů, nežli
mínění stejně Rusům jako Čechům škodlivé,
protože českou práci podceňující názory jejich
kryjí se 8 názory odpůrců oběma národům
společných.

Proto také nejenom v zájmu národobos
podářském, ule i v tomto zájmu kaltarním
b7lo by nanejvýš na čase, aby byl v Praze
zřízen ruský kovsulát a aby byl obsazen osob
ností českých poměrů dokonale zn.lou a v po
suzování českých záležitostí taktně objektivní,
která by každého do Čech vyslaného duševního
slabocha ihned zase domů poslala, jakmile by
postřehla, že v Praze na místě vědy pěstuje da
remný klep a klevety, slouže zrovna opaku
toho, k vůli čemu byl sem poslán.

Na jaká dokonce až scestí v Praze me
Škající Rusové bývají zavádění, můžeme dolo
žiti velice zajímavým dokladem. Náboženské
poměry v zemích Českých od pokřestění Čechů
až po naši dobu jsou napořád velice choulo
stivé. Druhdy stály německé vlivy proti obřadu
cyrillomethodějskému, v novém věku pak ně
mecké vlivy působí zde proti panující tn církvi
pod více neskrývaným vraporem praského lu
teranismu. Předbojníkemprotestantských těchto
snah na popraštění zemí českých stalo se v ne
dávných dobách německé „starokatolictví“,
jehož apoštolem mezi českým lidem stal se
z katolické církve vyobcovaný kněz Iška. Pán
ten hledí toto německé starokatolictví rozši
řovati mezi českým lidem tím komickým spů
sobem, že ho obléká do husitského mumraje.
Tyto jeho snahy nebere v celí Praze a v celých
Čechách nikdo vážně, ano i do krajnosti v ná
boženském ohledu tolerantní policie nucena
jest tuto Iškovu náboženskou maškarádu držeti
v mezích a zakazuje mu profanování pojmn
svátostí, ale tu najednou nacházíme v ruském
„Bogoslovském věstníko“ zcela vážný článek
o tomto páně Iškově tropení pod titulem „Sta
rokatoliceskoje obščestvo v Pragie“. Článek
fen ku překvapení každého Čecha pochází z
péra v Praze dlícího pravoslavného diakona
A. Voznesenského. To nám zde ještě scházelo,
aby rodilý Rus psal o českých věcech, jež
nikdo vážně nebere a které jsou namířeny proti
klidu a pokoji českého lidu, dokonce ve vážných
ruských časopisech jako o zjevech v Čechách
důležitých. Historie „církve páně Iškovy“
v Praze jsou známy tak, že je to hotový škándal,
když pravoslavný, v Praze dlicí duchovní ne
dovede jádro lškových snah rozpoznati a když
náboženskon dobrodružností červenobíle obar
vené vejce pruské agitace v Čechách spójuje
s Husema líčí je Rusům spůsobem,který jest
vlastně pro duchovní jejich representaci v Praze
ostudou. Víme sice, že článek ten byl napsá

přece bylo trochu divné, že takový znamenitý
člověk potřebuje ještě podpory od nich samých.

Již tedy poslechněme vyzvání těch dvou
moudrých kapacit a pojďme dále, Hned při vchodu
nás zarazí aróma víc než ekonomické, V první
kleci vidíme dva nenasytné vlky, Odrbený chlapík,
který před chvilkou roztočil divý rej tónů ve fla
šinetu, drží na háku před zraky hltavců kus masa
a dráždí tak krvežíznivce k bolestnému jeku. Zajaté
šelmy zpívají tak žalostné dueto, jako když starost
livá máti dvěma malým pacholátkům zamazané
tvářičky z tuha mokrým hadříkem drhne. A když
se oba vlci do syta žaostně nazpívali, tu teprve
skoupý masodárce je zbaví Tantalových muk a
přistrčí maso blíž, — aby se bratrsky podělili.

Již také se staví vedle vás se železným prutem
vědecký tlumočník. Ukazuje nejprve dva brlohy
králů zvířat, kteří, jak se zdá, jsou zcela prole
tářsky krmení. »Zdiť se nám vynachází tak na
zvaný lev nubijcký; onť má jeho drápy hrozně
silné a co on jednou do tych drápů chytne, to
už nikdá nepustí.« Na této vzácné charakteristice
synů pouště přestal a představoval stejně a zručně
stručné jiné menažérní strávníky,

Seznamiv publikumještě sjmény čtyr jiných
zajatých klientů, šťuchl do klece, kde resignovaně
dumal jakýsi okřídlený tvor podobný opelichané
slepici. Když oblásil tlampač onomu ptáku drátem
svou visitu, zatřepala se poněkud křídla umdlená,
až trochu peří jako podzimní listy po kleci se
rozlétlo, »Zdiť se nám vynachází tak nazvaný orel
skalní. Onf se obzvláště silným zobanem a moc
nými drápy vyznamenává, takže Často i děti malé
a zajíce s nimi do povětří odnáší.«

Ubohý orel poslouchal tuto chválu bez zájmu,
jako by mu nepatřila. Jak by také toto podobentsví
orla mohlo dokázati skutky tak rytířské! V jedné
staré čítance pro mládež českoslovanskou odpovídá

buďto z jehkompolnosti nebo z hlouposti, sleprávě proto pokládámeho sa nešťastnou a ne

trpitelnou informaci ruské veřejnosti 0 poměrech v Čechách. V posledních letech vy

nEnálo se v ruském tisku několik podobnýchpřípadů a uby 60 neopakovaly, o to jest třeba
vážně pečovati. Proto také jsme těchto několik
slov v záležitosti té pronesli. Třebas že české
pražeké listy z různých ohledů věci tyto velkým
bubnem nevytkly, máme za to, še to na těchto
místech také postačí. Rasové, kteří české po
měry podrobně znají a správně dle pravdy a
skutečnosti a ne dle klepů a klevet je pojímají,
zajisté že nám dají za pravdu a schválí, když
zde z České strany bylo ke věcem, jež jsme
zde uvedli, v oboustranném zájmu přátelsky
poukázáno.

V posledních dnech rozkývaly se pražské
časopisy. samými poklonami a komplimenty,
jimiž zahrnovaly obecní zastupitelstvo města
Král. Vinohradů proto, že za drahé peníze
poplatníků zakoupilo několik zahrad soukrom
níků na budoucí městské sady. Ačkoliv oběma
rukama jsme proto, aby se městskému lidu co
nejvíce ladné zeleně a volnosti přírody po
skytlo, ačkoliv jsme proto, aby naše nová
moderní města v samém stromoví tonula,
předce se nemůžete spřáteliti s chválou, která
Se najednou vzdává obecnímu zastupitelstvo
města Vinohrad proto, že nic jiného nenčinilo,
než li že pro obec za drahé peníze koupilo na
zahrady stávající zahrady, které by zahradami
byly zůstaly i dále, třebas je obec nekoupila.
Zahrady ty mohli koupiti podnikatelé pro za
hradní, obecenstvu přístupné restaurace a obec
byla by zaboženému poplatnictvn 1,000.000 K
ušetřila.

Avšak nám připadá tato drahá koupě
těchto zahrad jako paškvil na obecní hospo
dářetví. Tři sta kroků pod nyní draze koupe
nými zabradami; z nichž má býti za drahé
peníze zřízen a vypiplán nový park, ještě před
desíti lety stával hotový les a park Kanálka,
jejíž osud ležel v rukou většiny těch pánů,
kteří nyní drahé zahrady pro obec konpili,
Pánové ti totiž dovolili a připustili Kanálku
rozparcelovati, zastavěti a 8 pozemky jejím
zničením nabytými spekalovati. Kde je v tom
důslednost? Před desíti lety byla urostlá, les
natá Kanálka jako park zbytečnou a dnes jest
o tři sta kroků výše parku zapotřebí. Kanálka
mobla zůstati parkem bez nákladů obecních
dále a uyní nový park bude státi milion.

Proto v hrdinském činu vinohradských
pánů represeutantů, když za peníze poplatníků
napravojí vlastně své hříchy, nevidíme docela
nic, co by nějaké zvláštní chvály zasluhovalo,
Zejmena prašský tisk má nejméně příčin k tomu,
aby je velebil. Což pánové ti chtěli koapí tou
povznésti Prahou? Kdež pak! Vždyť oni před
desíti lety dovolili ztouřiti Kravín, oni připus
tili zastavěti a sami zastavovali Kanálku, oni
zatáhli volšanské hřbitovy do Vinohrad a že
nyní najednou začali o parky tak pečovati,
k tomu je vedla jenom okolnost, že vidí nut
nosta nezbytnost připojení Vinohradů ka Praze,
proto hledí Praze přinésti věnem co nejvíce
obecních — dluhů. Finunční žralok „národní===--————2Ž 2
orlí zajatec na škodolibé posměchy kohoutovy, že
i v okovech vždy orlem zůstane a kohout i při
své svobodě jen sprostou drůbeží. Ale tenhle orel
by tak hrdě mluviti nemobl. Byi to stín ptáka,
nedomřelá slíva, kostra, která ani obstojně ošacena
nebyla. Nic platno; ten zvěřinec leckdes názorné
cbápání vlastností zvířat jen ve zmatek uváděl.
Bylo to vidět ipři následujícím čísle, jež dle
učené blavy interpretovy představovalo noha šedo

a peří zase lítalo. Kdyby toho opeřence byl na
zval onen muž nobem plešatým, také by byl
mnoho nechybil. Bylť ten pokojný dravec připle
šatělý po celém těle. Kdo ví kolikátou kapitulaci
už sloužil a jak dlouho hubeněl k vůli stloustnutí
pána svého, než se ocitl v tak veliké tělesné mizerii,

A ktomu všemu neměl chvíli pokoje. Každou
chvilku obrovský syn Indie blíže stojící své ela
stické chapadlo až do kabinetu opeřencova po
nořil, aby ulovil kousek slámy, jímž bylo dno
separace pokryto. Nosatec pak, podav lacinou
kořist svým ústům, chřoupal z dlouhé chvíle spo
kojeně. Činil li to skutečně jen k vůli kratochvíli
nebo dělaleli tak z potřeby živnostenské, o tom
jen sám slon a jeho žaludek věděl,

Když konečně provedl výmluvný přírodo
pisec za pomoci +»France« několik prostocviků
s indickým nosatcem, zahovořil ryčně: sA nynčko
ukážu těm velectěpým pánům největšího hada na
světě. Prve však bych advořile prosil o nějský ten
tringelde. Několik krejcarů a dva čtveráky cinkly
do nastavené mušle a za okamžik táhli oba siláci
hrozného plaza do prostřed arény. Tentu živočich
ovšem byl poněkud delší než dámské vkočkys a
také hrozněji vypadal než vyjevené hlavičky těch
zvířecích šál, ale nebylo to a jeho délkou tak
ukrutné. s»Zdiť se nám vynachází tak nazvaný
chřestýř obrovcký, jenž Indianům a vůbec všeckym
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Radikalismus a hasičství.
Znám jednu obec a to farní obec, kde

není žádného spolku, ani hasičů. Zdálo by se,
že to! je asi velicenepokročilá obec. Neměl
jsem tolik příležitosti a času, abych poměry
v obci té hlouběji zkoumal, a nevím tudíž, jak
to tam 8 pokrokem vypadá. Ale tolik jsem se
dověděl, že příčinou toho, že tam ani jediného
spolku neuf, jsou — ženy. Dost prý se jejich
tatíci nabasí žízně bez spolku, ještě aby si na
to udělali spolek. Tak mudrovaly ženy. A ne
platily oic námitky mužů. „Že prý je to spolek
lásky k bližnímu a o té káže sám pan farář,
to přecenemůže být niczlého,“ „Ano, ano známe
to“ — odpovídaly ženské — „po každém ohni
odneseme to my, protože se pak v hospodě
tolik hasí, až je z toho „oheň“ doma“*. — „Ale
vždyť hasiči chodí taky na Boží Tělo a ua
fanusy“, uamítal hasičství chtivý muž. „Co pak
chodí na Boží Tělo jen hasiči?“ odvětila žena.
„Vždyť my taky chodíme, a nejsme u hasičů.
A že by se spolkuři víc pomodlili. než jiní, to
mi nikdo nenamluví.“

Jestliže však u oné ženy ani tento posled
ní důvod vic nezinohl, bude to, jak se zdá,
budoucně ještě horší. Právě nedávno se dostalo
na venek, že je v Praze ústřední velitelství
hasičů, a to že chce hasiče k toma přiměti,
aby, jako to dělají sokolové, na žádná nábo
ženské slavnosti nechodili. Stalo se totiž, že
na pokyn . Urany, jejž oznámil jistý pan „ří
dící,“ v jedné farnosti hasiči k slavnosti se
se svatým biřmováním spojené nepřišli. Poví
dám: „Vlasti má, nostrachuj se, tr jsi za
chráněna! Nejvíce ti škodí náboženství a jeho
výkony. Popatř na statečné syny své, kteří
již více na průvody choditi nebadou. Radikalní
doktoři dali sice dovolení, kde to bývalo, aby
si ten neb onen sbor šel, ale to je jen opatrnost,
aby se pověrčivý lid nebouřil. Zuenáhla to
přejde všecko“. To je tedy ten nejnovější vla
stenecký čin našich radikálů! Jaké budou jeho
následky? První bude ten, že na moohých
místech boudouspolky hasičské hynouti, jak to
je se sokoly. Páni si myslí, že je každý takový
neznaboh, jako oni. Ale mýlí 86. V našem lidu
spíše již návrat k náboženství ce mnohde pozoruje
než touha, aby se v té spoustě šlo ještě dále.
A proto, dostane-li spolek hasičský vedlejší
zaměstnání — totiž šíření nevěry — jak to
je u sokolů, právě nejrozvážuější lidé se od
spolků hasičských odvrátí. A pak? Kdosi
jen trochu rozumu a pravé svobodomyslnosti
zachoval, nebude právě v tom otročení několika
radikálním doktorůro a nedoktorům pražským
viděti slávu. Posledně tedy vydaný „pafél“
(rozkaz) z Prahy jest zárodkem smrti spolků
hasičských. Připomínáme tu ještě jednu věc,
Katolici, biskapové, kněží i laici podporovali
až posudconejštědřejí spolky hasičské. Účetní
knihy biskupů vykazují hezké částky peněz
právě hasičům darované. Očekáváme tudíž na
jisto, že po tom rozkazu o neúčastnění se ná
boženských slavností vydají páni doktoři
z Prahy co nejdříve jiný rozkaz, kterým se
zapoví žádání a přijímání darů peněžitých od
katolíků a zvláště dřev ku cvičením hasičským
potřebných od katolických statkářů. Až posud
ovšem o tomto rozkazu není slechu. To neni
obyčejem radikálů. Když chtí peníze, tu je
jejich spolek „vlastenecký“, a tu jest to po
vinností každého Čecha — jen ne radikálního
— peněz nasypat. Až posud jstno ovšem bývali
takovými dobráky, ale jest svrchovaný čas,
aby se katolíci každého spolku zeptali, jak
se chová — k náboženství. Neboť musí nám
býti zásadou: Podporovalí šíření besbožnictví
v národě jest čínem mevlasteneckým.

Bezbožnictví a náboženský radikalismos
nebyl a nebude obzvláště hasičem nikdy. Ná
boženský radikalisuus jest, nechci právě řící

aličem, ale jistě rozněcovatelem zhoubných
idských vášní.

Srdce lidské jest jako ta sopka, o níž
8e myslí, že vyhaala a že oheň — vše kolem
ničící — více vylévati nebude. A hle! Ona

pojednou chrlí oheň, zhoubu, smrt opět. Taovou sopkou učinil srdce českého národa
radikalismus husitský. Sám Palacký s bolným
srdcem líčí ty zhonby, které rozplameněné
jím lidské vášně spůsobily. Sám Palacký praví
zřejmě, že Žižka byl fanatik, který v radikální
své vášní pálil a vraždil, z kvetoucích kradů,
měst, dědin a krajin pouště činil. A kdo se
stal hasičem plamenů radikalismem tím roz
úícených? Soad mladíci podobní našim radi
kálním doktorům? Nikoliv| Rozvážní mužové
katolici i konservativní kališníci uhasili pla
meny ty, nemohouce ovšem vrátiti národu, co
radikalismas zničil.

A tak to je vždy! Kdo pak zanítil o. p. ve
Francii plameny petrolejové? Vášně bezbož
nictvím roznícených srdci to byly. A kdo je
hasičem? — Katolíci a aspoň ti umírnění li
berálové, kteří byť i rozhodnými katolíky ne
byli, přece jen aspoň tolik rozvahy si zachovali,
že společnost lidská vůbec a národ jejich zvlášt
bez zákonů Božích hynouti musí

A po takových a tak děsných požárech
radikulismem náboženským roznícených při
cházejí naši mladí „doktoři,“ naše nejmladší
radikální pokolení 3 bezbožectvím na novol
A kdyby ton nich aspoň byl zápal opravdový
pro blaho národa! Ale 'až příliš zřetelněz toho
hledí ošklivá vášeň, která je žene, aby se
zmocnili jistých míst v národě, s kterými je
spojena „sláva“ a která pomáhají k penězům.
A poněvadž se v tomto ohledu všelicos pomocí
spolků na venkově dělati dá, bledí se jich
ziocniti, aby jim nahora pomohly. A tak se
opakuje zas a zase to, že člověk, nechce li
sloužiti Bohu, stává se otrokem tvora. A ten
osad stihne jistojistě naše hasiče. Přijmou li
za své pravidlo: Nebudeme sloužiti Bohu,
budou otročiti leckterému radikálnímu dokto
rovi. Proti gustu není dišputát. Ať nám ale
odpustí, že my tenhle chomont na sebe vziti
nemíníme.

Naopak! My : pravé a čisté lásky k vlasti
všecko vynaložíme, aby se radikalismu nepo
dařilo na novo vzaititi plameny vášní vlast
zžÍrající. ©Pokud však již planou, my
právě se hlásíme k těm pravým hasičům, kteří
brání nejen statky vezdejší, ale statky du
chovní, totiž ctnosti národa.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 21. května.

(Proč neodpovídáme na žurnalistické posornosti,
ješ nám o „Case“ prokasuje p. dr. Herben. — Po

známka k výstavě Rodimových děl 9 Prase.)

V těchto dnech došly uás z různých stran
zrovna hned dva nepodepsané dotazy, co prý
platíme p. dru. Herbenovi za to, že přes tu
chvíli dělá ve svém proslaveném „Čase“ dopi
sovateli z Prahy do tohoto listu přímo nesty
datou prý reklamu, aby dokonce ičtenáři
„Času“ také „Obnova“ vyhledávali. Poněvadž
nevíme, komu máme odpovědi na tyto zaslané
nám dotazy adresovati, zodpovíme je tady
v naději, že jejich páni zasílatelé sami je zde
naleznou. Ne-li, tedy p. dr. Herben bude již
tak laskav, a v „Čase“ je na tuto naši odpo
věď upozorní, aby si „Obnova“ vyhledali,

Dopisovatel z Prahy do tohoto listu ur
čitě a rozhodně prohlašuje, že p. dr. Herbe
novi za jeho pozornost v „Čase“ k těmto do

podm docela nic neplatí. Cokolivěk p. dr.erben na rozšíření popularity dopisovatele
z Prahy do tohoto listu činí, to činí všechno
zdarma z vlastní ma spanilosti mysli a z ušle
chtilého svého smýšlení, kteréžto páně Herbe
novy vlastnosti jsou všeobecně a šíře dostatečně
známy. Pan dr. Herben dopisovatele z Prahy
do tohoto listu zahrnoval svou zvláštní novi
nářskon pozorností již před šestnásti lety za
zcela jiných poměrů. Tehdy byl nynější dopi
sovatel z Prahy do toboto listu mladočeským

ďnserty se počítají levně, Ročník VIIL
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redaktorem a p.dr, Herben „kouservativním“
kritikem. A od té doby jest p. dr. Herben ve
svém přátelství a ve své pozornosti k dopi
sovateli tohoto listu za veškerých okolností
neunavným a sice pořád zadarmo! Pan dr.
Herben byl dokonce i tak laskav, že ve svém
„Úase“ kavalírsky sáhl do kapsy manželce do
pisovatele z Prahy do tohoto listu a potěžkav její
portmonko, napotom s uspokojením a radostně
v „Čase“, — číslo ze skromnosti nenvádíme —
veřejně konstatoval, že se dopisovatel z Prahy
do tohoto lista boh«tě uženil. Tak daleko p.
dr. Herben ve své pozornosti k poměrům do
pisovatele z Prahy do tohoto listu všetečně
babsky zablhá. Ovšem že dopisovateli toma je
to úplně jedno a lhostejno, jak o něm p.
dr. Herben smýšlí. Pro něho je stejné jeho
chvála, jako jeho hana docela bezvýznamnou
plevou.

Poněvadž však p. dr. Herben 0 něm svými
lichotivými úsudky nešetří a stále plýtvá, ne
bude to zajisté žádnou nediskretností, ale jest
to jenom aktem taktní odsluhy, když dopiso
vatel z Prahy do tohoto listu má o p. dr. Her
benovi také svůj úsudek. Od dvacíti let má
to potěšení býti s p. drem. Herbenern osobně
znám a při sledování jeho jednání provází ho
tou uejupřímnější svou lítostí. Pan dr. Herben
totiž učinil svým životním úkolem vyčerpání
známého českého přísloví: „chytiti se devatera
řemesla.“

Za svých mladých lat p. dr. Herben jako
básník pustil se do konkurence se Svatoplukem

schem a Jaroslavem Vrchlickým a když ne
bylo jeho poesii národem českým porozuměno
a lidé se jí smáli, dal ae v rozmrzelosti nad
tím do psaní kritiky. Chválil třebas nejvíce
sám sebe. Z této doby pochází snad J. S. Ma
charem složený epigram:

„Když to nešlo s poesií, začal psáti kritiku,
lidé dobří, spaste duši, . . . běží k rybatku'!“

Od kritiky, jíž se také každý smál, brzy

se odvrátil a sice ku krásré prose. Ale zdeP;dra. Herbenovi také opět místo růží rostlo
jenom samé trufí. Vyskytli se totiž tací neše
trní a bezohlední lidé, že mu vyčtli, že své
povídky opisuje ze starých kalendářů a dr.
Herben jako povídkář a románopisec byl odbyt.

Ale to genia jeho neporazilo! Nastoupil
cestu historika a jako první svůj opus tohoto
druhu vydal slavnou svou „Historii o bratru
Palečkovi,“ která je skoro do slova opsána ze
staré práce téhož jména, uveřejněné při hirš
perském přetisku „Historie o protivenstvích
církve české.“ Exemplář její k tóto své práci
měl p. dr. Herben vypůjčený ze knihovny ar
chivu král. hl. města Prahy. Když dílem tímto
se docela nijak neproslavil a když vydání jeho
zastřeno bylo rouškou křesťanského milosr
denství, dal se do boje proti sv. Jana Nepo
muckému. Kdyby se byl tehdy odhodlal k se
psání životopisu Husova, snad by mu leccos
hloupého prošlo, ale sepsáním svého bistori
ckého spisu o 8v. Janu Nepomuckém prokázal
však takovou pyramidální odbornou ignoranci,
že podobnou prokázal jenom ještě jedině jeden
z jeho přátel universitních profesorů, který
také jako p. dr. Herben nezná ani písmen
starších českých historických pramenů. Pan
dr. Herben jako historik nedovedl ani podle
smyslu rozeznati písmenu „r“ od písmeny „b“
a tak se stalo, že v jeho životopise av. Jana
Nepomuckého kněží místo „bohatě“, žili „ro
hatě“. Pan dr. Herben podle svého světového
rozhledu snad si inteligentnějšího člověka bez
rohů ani představiti nedovede.

Slavný tento p. Herbenův spis o sv. Janu
Nepomuckóm, když p. dr. Edvard Grégr vy
dání jeho v „Matici lidu“ nejrozhodněji ode
přel, nabízel věhlasný autor jeho zvláštním
vřelým přípisem k vydání dopicovateliz Prahy
do tohoto listu. Ovšem že zbytečně a marně.
Od této doby ze zvláštní vděčnosti p. dr.
Herben svou pozornost k osobě dopisovatele
z Prahy do tohoto lista zdvojnásobil.

Dle toho, co jsme zde o literárním pů
sobení p. dra. Herbena stručuě pověděli, jest



jasno, že jeto zcela nevinňoučký, jako děťátko
naivní výtečník, hotové holoubátko, které amí
leda cucat. Proto také jeho různé „dětinské“
kousky, jež za dvacet let provedl, spůsobily
jeho přátelům a známým náramně mnoho
špásů a kratochvíle. Vrcholem pak této všeo
becnou veselost všech rozamných lidí budící
činnosti páně Herbenovy jest, že se na tento
čas stal politickým žurnalistou. Pan dr. Herben
byl k tomuto povolání jak náleží vyzbrojen
nepopíratelně svou jedinou a universální vě
domostí, že totiž ví, kterým koncem péra se
píše. A podle toho také jeho novinářské úspě
chy vypadají. Chudáci ubozí ti, jichž se pan
dr. Herben ujme!

Ještě před několika lety požívali protestanté v zemích Českých největší vážnosti, tě
šili se všeobecné šetrnosti, ale od chvíle, co
p- dr. Herben mezi ně se připletl a vlastno

ručně se povýšil na jejich protektora a patrona a v „Úase“ jal se pod firmou jejich
vyznání zastapovati své zájmy, zatvrdil na
novinné tím protestanty tolik drahdy k nim
i nejsnášelivějších lidí, že z kolika stran
jsme od samých protestantů ulyšeli nářek, že
jest-li p. dr. Herben bude avůj kšeft vydávati
ještě několik let za zájem jejich víry, že pro
testanty připraví o poslední špetku reputace
a vážnosti. Protestanty nemohla v Čechách

otkati větší pobroma, než-li je ta, že p. dr.
Herben vydává svou živnost za jejich Štít a
ochranu. Někteří z nich skutečně se domnívají,
že p. dr. Herben jest ze strany katolické na
to schválně pojednán, aby svou všeobecně
ceněnou obratností bývalé protestantské vlivy
v Čechách ucpal a zničil,

Stejný pak osud potkal také židy v Če
chách. Pan dr. Herben bez ohledu na to, že
židé mají své Rotechildy a jiná plutokratická
knížata, kteří se jich v čas potřeby více než-li
dostatečně ujmonti dovedou, obětavě postavil
se se svými obrovakými fondynajejich obranu,
jíž oni naprosto nepotřebovali. Výsledkem toho
je, že za nedlouho známě šikovným působením
NÚAsu“bude ještě nedávno vůči židům nejvlíd
něji shovívavý český lid napořád antisemitis
tickým. Kde se vyskytne jakékoliv darebáctví,
ješ všichni mvadří židé odsuzují, třebas že je
žid stropil, ihned jest zde novinářské péro p.
dra. Herbena, které všechny podobné případy
rozmazává a tak hájí, že to vypadá jakoschvál
nost, aby se o nahodilých židovských neplechách
musilo hodně dlouho mluviti. Chytřejší židé
chytají se proto za blavy a také myslí, že p.
dr. Herben jedině proto nosí filosemitskou
zástěru, aby tímto spůsobem mohl židům co
nejvíce Škoditi a že je vlastně antisemita.

Když mu své doby nebožtík Turnovský
„dal tiskem tital, pro který byl by každý jako
pro urážku na cti odsouzen, pan Turnovský
byl proto před soudy osvob zen. Soudcové,
pozorajíce páně Herbenovu novinářskou činnost,
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Píše Josef Váňa.

IV.

Tragické,
„Životem prošli jste od plamenů extasí
tepajících jak nedočkavé třesení křídel

až k omdlévánídule... “
Ot. Březina.

Pravým opakem komického, směšného, vese
lého jest stragické«, smutné, trucblivé,

Slovo tragické jest původu řeckého a jest
odvozeno ud slova tragos — kozel. Ve mno
hých městech řeckých totiž od starodávna vždycky
při vinobraní obětovali Dionysiovi, bohu vína,
krásného kozla jakožto největšího škůdce vína. A
při této oběti bývaly prozpěvovány rozličné, amutné
a truchlivé písně — tragikoi chóroi — od urče
ných k tomu zpěváků — tragódů.

A poněvadž ubohý kozel, který snad ani
lístečku vinné révy za svého věku nesmlsal,
truchle skončil za zpěvu smutných písní, značí
valo a značí dosud slovo s»tragické«, tolik co
smutné, truchlivé zakončení tohoto pozemského
života,

A proto tragické vzbuzuje nejprve v nitru
našem hrůzu a děs, ale po této hrůze dostavuje
se Však také zároveň i útrpnost a soucit. A tento
náš soucit jest právě charakteristickým příznakem
tragického. My se chvějeme, trneme, žasneme,
děsíme, ale cítíme zároveň, že i my bychom také
tak skončili, že asi my bychom v podobné situ
aci jinak nejednali i kdyby nám brozila smrt.
A proto máme vždy s tragickým koncem brdiny
i útrpnost. A tak smrt tragického reka, byťi pří.
šerná a hrůzu v nás budící, očišťuje nás jaasi,
povzbuzuje, činí lidštějšími, dokonalejšími, lepšími.
Vidíme ve smutném skonu tragickém důslednost,
charakter, vytrvalost, již nedovede zlomiti ani
šklebící se příšera smrti.

A v tomto ohledu jest tragické spřízněno
s komickým. V komickém úmyslným vystavová“
ním cbyb a slabostí lidských ba i jejich přeháně
ním uvědomujemesi pravéčlověčenstvía obvyklý

nenabyli přesvědčení, to správným jménem ji
označující p. Tarnovský dopustil ee něčeho
proti trestnímu zákonu. Pan dr. Herben nemůže
býti podle toho uni tou nejtlustší výčitkou
uražen. Stokráte byl veřejně poslán, aby se
hezky schoval, aby ho lidé neviděli, ale přes
to pořád ochotně dere se někomu do prádel
níka, aby se v něm polrabal.

Obyčejně dopadve při tom velice vosele.
Ku př. loni v „Čase“ vypustil „primatorského
losos. s pontličkon“, v tom spanilomyslném
úmyslo, aby choť bývalého pražekého prima
tora dra Podlipného a českou kuchařskou školu
„Domácnost“ svým spůsobem umounil, Když
pak dr. Podlipný popadl „Cas“ za pačesy, tu
měl p. dr. Herben ihned hrdinsky srdce v no
huvici a na místě, aby důkazem pravdy do
vodil své tvrsení nebo veřejně jmenoval toho,
kdo mu je k uveřejnění sdělil, jako klepavá
baba vymlonval se na zodpovědného redaktora,
že prý on sám nebyl doma a p. dra Podlip
ného ochotně sepjatýma rakama odprosil. Ta
kový ja chlapík! Před soudem se schovává za
cizí záda a když ondyno jistý liberál boztakt
ního redaktora spráskal, ta ze všech pražských
listů jediný „Čas“ po několik dnů úzkostlivě
volal, že prý se urážky a ničemnosti tiskem
spáchané nemají takto citelně vyrovnávati. Ty
80 prý musí odponštěti. — —

Proto dopisovateli z Praby do tohoto lista
nikdy ani nenapadlo, aby se pro věnovanoa mu
pozornost páně Herbenova novinářského péra ně
jak vážněvzněcoval. Ta mu jest úplné lhostejnou.
A jest li je nevšímavost jeho k této pozornosti
někomu nápadnou a podivnou, musí dopisovatel
z Prahy do tohoto listu každého při jeho mí
nění nechati, jenorn to veřejně osvědčuje, že
p. dr. Herben věnuje svou pozornost jeho do
pisům z dávného „přátelství“ a svého zvyku
k dopisovateli z Prahy do tohoto listu. Dopi
sovateli tomn se při tom výborně vede a když
p. dra Herbena neunavné provozování pozorností
těch těší a snad na jiné straně mu přináší
hojný zisk, za který si koopi od p.Doubka
pražský Platejs nebo od p. rady Hlávky jeho
činžovní palác, tedy mu to srdečně rád přeje.
Brániti mu v další pozornosti k sobě nebude,
neboť ji stejně cení, jako kdyby naň nějaký
nezbeda na alici vyplázl jazyk. To bylo zapo
třebí pověděti, aby bylo jasno, proč dopisovatel
z Prahy do tohoto listu nechává veškeré „Časem“
mu věnované líbeznosti beze všeho vážného
povšimnutí. Nestojí mu ani za to, aby je nazval

hloupým uličnictvím.nedávných dnech seděla v Praze v jedné
plzeňské pivnici společnost, ve které přišla
řeč na to, které noviny v Praze jsou nejhlou
péjší. Ten mínil že ty, onen ony, až konečně
smlaveno učiniti pokus, který časopis se sám
o tuto vlastnost přihlásí. Rychlé sbásněn son
kromý rozsudek nad vrahy hotelivra Wolfa,
Otcovský a Cačka odsouzení k emrti a vez

pořádek. V tragickém pak děje se tak ze soucitu
a z útrpnosti nad rekem, který svou důsledností
chtěl stávojící zákony a pořádek zviklati a tím
zavinil svůj trudný konec. Neštěstím a utrpením
reka stáváme se lepšími, Čistšími, dokonalejšími.
Povznášíme se.

A to jest druhá hlavní známka tragického,
Právě jen svou vznešeností budí v nás trogické
soucit a útrpnost. A bez této vznešenosti tra
gického není. Konec sprostý, obyčejný, nízký,
zbabělý nenía nemůže nikdy nazvati se tragickým,
byť byl sebe brůznější a smutnější. To by pak
musila býti smrt každého sprostého zločince
a vraha na popravišti tragickou.

Vznešenost tato může pak býti buď v osobě,
neb v jednání té osoby, neb v okolnostech, ve
kterých žije aneb konečně i v myšlénce, v idei,
pro kterou zápasí, bojuje, žije a trpí. Tak zajisté
tragický jest skon muže, který vrhne se do roz
bouřených vln, aby zachránil tonoucího a sám při
tom se utopí.

V tragickém hraje velikou roli sběh okol.
ností, čili jak mi říkáme sosude, Těmi člověk
zachvácen, v ně takořka vehnán, jedná pod jejich
neodvratným tlakem tak, že nepředpojatý pozoro
vatel už napřed uhodne, že v nerovném boji tom
podlehnouti, padnouti a zhynouti musí.

Vzorným příkladem toho jest a zůstane
povždy Solokleova Antigona, která přes zákaz
Kreonův pohřbila bratra svého Polynika, usmre
ceného v souboji s Eteoklem, začež byla do
jeskyně zavřena a tam bídně hlady zahynula,
S ní zabynul též 4milenec její Hémon, syn
Kreona.

Tragické jest podkladem t agédie—truchlobry,
kteráž není ničím jiným, než zosobněním, ve
scénu uvedením tragického.

V tragediích velikou úlobu hraje provinění
se rekovo, čili vina, za kterou potom pyká svým
pódem, svou smrtí. Tak v uvedené Sofokleově
Antigoně spočívá vina rekyně v tom, že neu
poslechla rozkazu Kreonova. Pohřbení bratra bylo
jí příkazem tak svatým, povinností tak drahou,
že se provinila raději neposlušností proti zókonité
vrchnosti, než by byla upustila od povinnosti, již
jí svědomí a dobré vychování diktovalo. A tak

dalšího ihned ráno posláni přímo na šibenici,
třetímu vrahu uložen laletý festunk a důstoj
níci v Prase ležící vozatajské Švadrony za trest
rozeslání po celém mocnářství. A potom se
čekalo, který ze pražských listů se na tohoto
solokapra, jebok bezpodstatnost každá rozná
šečka novin ihned pozná, chytí.

Když ráno na to Pražané vetávali, byl
„Čas“ jediný list, který Otoovského a Čačku
Da své risiko slavnostně popravoval a jasnou
smydléuku jeko rozsudek vojenského soudu
docelu vážně a přísně publikoval. A tenble
časopis, jehož omezenost jest příslovečnou a
jen pro smích,chce uěkoma škoditi nebo prospěti!
Náklad naň jest zbytečné vyhazování peněz,
což uznalo již mnoho lidí a což uznají také
i ti, kdo doposud nevědí, že na kozlu mléka ani
židé se nedodojí. Proti němu nejlepší prostředek
je, buď jeho kvendání nedbati nebo jeho dotí
ravost 8 posměchem z cesty odkopnouti. Bráti
ho vážně je těžkým bříchem proti Duchu Sva
tému.

Událostí posledních dnů v Praze jest vý
stava děl francouzského sochaře Aug. Rodina,
pro niž českou žurnalistikou vzbuzen byl ta
kový zájem, jaký se u nás pro něco vzbuditi
nepodařilo již dávno. Vystavená Rodinova díla
v Praze jsou nade všechnu pochybnost zají
mavá, jest to něco zvláštního, ke zhotovení
jejich jest zapotřebí skutečného umění. Avšak
u nás zobecnělému uměleckémo vkosu jsou
vzdálona. Nalezli jsme velice skrovné procento
těch, kdo po shlednatí jejich byli naplnění
tím blahým a rozkošným pocitem, jakým po
hled na umělecké dílo nitro lidské rozebřívá
a naplňuje. Přátelé a obdivovatelé umění Ro
dinova sami čekají náležité a všeobecné uznání
pro vě teprve až od budoucnosti. Tím jest
řečeno všechno, proto musíme v obledu tom
ponechati budoucnosti, aby si o svém pojímání
umění a jeho účelů rozhodla dle vlastaího
vkosn sama. Díla Rodinova zůstanou uměleckou
zvláštností vždycky,jsouce dovedným, mistrným
zobrazením pravdy. Avšak účelem umění bylo
a dosud jest z pravdy vybírati krásno. Proto
kdyby umělecké snahy Rodinovy měly budouc
nost ovládnouti, musila by tomu předcházeti
úplná změna dnešních názorů o účeli omění.
Účelem umění bylo by příště strašení a pě
stování hrůzy představováním pravdy. O to by
však lidstvo brzy přestalo státi a proto zna
menalo by to jistý úpadek umění.

Vedle vystavených Rodinových děl jest
při výstavě této zajímavý katalog této výstavy,
v jehož úvoda pod názvem „Geniova mateř
ština“ dočítáme se zpára p. Šaldy pocházejícího
tohoto blouznění: „Rodinovo umění je celé
s první ruky: je to umění geniální v nejvyšší
potenci alova, je to geniova mateřština do slova

v každé tragedii přichází rek do kollise čili roz
poru mezi dvěma povinnostmi. Ať splní tu neb
onu, vždy se proviní, poněvadž povinnosti ty
stojí oproti sobě a obé splnit: nemůže. .

[ trsgedii miluje náš lid; jest blízka jeho
zápasu, jeho utrpení, jeho bojům. A lid jest zase
tak snadno blizek jak smíchu tak pláči,

Nejkrásnější a dosud nedostižné tragedie
napse! anglický básník William Shakespeare. Jeho
Hamlet, Othelio, Macbeth, Julius Caesar, Ri
chard III. atd. jsou díla ceny nesmrtelné,

U nás pravých a velikých básníků drama
tických nemáme. Jos. J. Kollár pokusil se sice
některými svými díly býti nám tím, čím jest
Shakespeare Angličanům, ale nepodařilo se mu
to. Díla jeho nemají ceny trvalé,

Největší a nejdojemnější tragedie světa ode
hrála se kdysi na boře lebek u Jerusaléma, kdež
trpěl Nejnevinnější muka nejhroznější za to, že
chtěl jen dobro a blaho, A každý vzdech jeho,
každé křečovité zachvění strnaných údů jeho rylo
se plsmem nesmazatelným v nezničitelnou blánu
dějin utrpení a tragedií. Jako zářící koruna stkví
se ta ukřižovaná hlava Jeho mezi všemi, již před
ním a po něm za blaho a pokoj lidstva trpěli,
zápasili, krváceli a umírali.

Jemu jedinému náleží třímati korouhev,
pod kterou shromáždění jsou ti, o nichž platí
slovo básníkovo:
eŽivotem prošli jste od plamenů extasí, tepají

cích jak nedočkavé třesení křídel,
až k omdlévání duše, když pruty bolesti, žhavé,

v páteři provlékají se míchou;
úzkostné tajemství, tušení Porozumění, zpraco
valo vaše rysy, jak idea mistra přehnětenou formu.

Leč vašich očí slzy nejpalčivější ©
uschly ve vaší duši, by nikdo jich neviděl chvíti

se v řasách, o Hrdíl
A vina Jeho?I — +A počali naň. žalovači

řkouce: »Tohoto jsme nalezli, an převrací národ
náš a brání daně dávati císaři a praví se býti
Kristem králem« ... . »Ale oni více se (v křiku)
stlili řkouce: Bouříť lid uče po všem Judsku,
počav od Galilee až sem. (Luk. 23, 2a 5.) 



i do písmene. Skloníte-li se nad některé jeho
sochy, jest vám, jakoby vám zadýchnul do
rozhořelé tváře chlad ótheru, v němž se kou
paly a který se zachytil v záhybech jejich
pleti. Jsou to bouřky vášně, brůzy a rozkoše,
zachycené přímo a rovně, jak werozežehly ve
tmě noci a mračen: jeou zároveň horké jako
čerstvě zapálený blesk i vlbké tmou chaosu,

z něhož 88 právě zrodily. Leží na nich ještěvšeobeu pel tvůrčí samoty a celé mluvné
ovzduší | jejich duševní pravlasti, všechna
chladné rosa mystické půlnoci — ten pel a ta
rosa, avědectví božského původu,které, i kdyby
je náhodou dovedla zachytit, setříti do banální
hladkosti a vyleštěné střízlivostí bylo by první
starostí umělecké prostřednosti. Vůně tvůrčího
chaosu, vůně tmy a jejího mysteria ulpěla a
spi ještě na vlhké svaté atmosfeře na sochách
Rodinových jako na čerstvé zrozených hvěsdách.
Ona jest to, která nás opijí: nejvzácnější víno,
které vám může nalít do číše i sám genius.
Zvedněte je uctivě i zbožnou rakou neste ke
rtům: pijete to vlastní tvůrčí mysterium země!
U Rodina je převod instinoto v inteleot, in
epirace v dílo, individaalného a ryze osobního
v typ zázračně úploý a celé strávený, bez
zlomků, integrální: vlastní a pravý akt tvůr
čího misteria. V tom, jak sloučil nejspornější
póly: soggestivnost s výpočtem, svobodu se
zákonem, živelnost s intelektem, aby se dopl
ňovaly a stupňovaly, kde se jinde raší — v tom
je tvůrčí actus mysticus, před nímž vždy bude
v úctě a bázní váznoot slovo a péro 8 k ně
muž se může ještě přiblížit opojený zrak ne
sený ohnivým křídlem intuice. Atd.“

Tolik nesmyslů dohromady eplácat do
vedl a nás doposud jenom básník Stanislav
Mráz. Člověk trne, čím asi p. Rodin p. Šal
dovi ublížil, že se do posuzování jeho umění
tímto spůsobem pustil a páni vystavovatelé
Rodinových děl v Praze také neměli zajisté
žádných příčin, aby navštěvovatelům jejich
čtení takovéhoto „kašparování“ za poplatek
jedné kornny ukládali. O takové tlachání ne
stojí nikdo ani darmo. Zmiňajeme se o tom
proto, aby umělecký spolek „Manes“ byl
příště opatrnějším a podobnými úvody ku ka
talogům jinak vážné uvé výstavy nečinil
směšnými. Snad jest v Praze osoba, která by
byla k výstavě Rodinových děl dovedla na
pšati rozumný a význam jeho vystihující úvod
a proto nebylo zapotřebí otiskovati takové,
s odpoštěním stylistické diarhoe. Kdo katalog
ten má po race, přizná každý, že byl v něm
od vážného učiněn zbytečný krok ke směšnému.
A to oproti Rodinovi, hostu v Praze, zrovna
taktní nebylo.

Obrana.
Výzmam slova refermace. Znamenit

historik Ohno Klopp, jenž dobře zná historii
protestantskou, poněvadž teprv v 50. roce věku
svého přestoupil na katolickou víra, vykládá
v časopise „Hist. polit. Blátter“ (sv. 129.)
význam slova reformace. Dle chlubných chva
lozpěvů helvetských pastorů a dle lehkověr
ného názoru našich liberalů znamená slova
reformace (obnova) jakýsi pokrok a očistu
v náboženství provedené prý oprávci Lntherem,
Kalvínpem a Zvwinglim.

Dle toboto uázora většina našich lehko

věrojch historiků považuje dobu protestantských zmatků v zemích českých během století
16. a 17. za zlatý věk, kdežto návrat poblou
dilých našich předků ku víře katolické prohla
šuje za protireformaci čili za uúěco Škodli
vého a zpátečnickóho. Zatím však slovo re
formace neznamená přeběhnutí katolíků do
tábora protestantského, nýbrž dle svého histo
rického vzniku má trochu jiný význam. Ani
augsburská konfesse z r. 1530, ani augsburský
náboženský mír z r. 165b.nenvádí tohoto slova,
takže zřejmo,že staří protestanté nepovažovali
své náboženské snaby za reformací číli za
pokrok.

Teprv vestfalský mír z r. 1648 dává pod
klad ku slovu reformace, an v článku Ó.osna
brůckého narovnání poskytuje všem neod
vislým světským i duchovním vrchnostem v celé
říši římské právo náboženství reformovati čili
upravovati a poddaným lidem pak poskytuje
dobrodiní vystěhovati se ze země, nechtějí li
6e se svým zeměpánem v náboženství srovná
vati. Článek tento krátce formuluje okřídlenou
rotestantskou zásadu: „Cuias regio, eius re
igio“. (Koho říše, toho náboženství). Základem

ko reformování náboženství byl rok 1624.,
takže náboženské poměry tobo roku trvající
měly býti po míru vestfalském do tehdejšího
stavu přivedeny. Toto právozreformovati ná
boženství poddaných dle poměrů z r. 1624
bylo přiznáno jak evangelickým, tak i kato
lickým vladařům, takže jak evangelické, tak
katolické převedení víry poddaných na stav
normálního roku 1624 bylo nazýváno reformaci
až do 18. století. Veliká historické dílo

Háberlin-Senkenbergova zove ještě r. 1790 ná
boženské opravy Ferdinanda II. v zemích
českých a alpských reformací a nikoliv „proti
reformací“.

Teprv pozdější a moderní historikové
vynašli dvojitý loket pro posuzování histo
rických dějů. Jestliže evangelický pán kato
lické poddané převedl na víra evangelickou a
podrobili svědomí svých poddaných svému
žezlu, prohlásiv se za vrchní hlavu zemské
své církve, bylo to něco pěkného, tedy reformace.

Když však katolický vladař vyplenil lu
teranské a kalvínské bludy ze své říše a ve
víře poblondilé poddané převáděl na víru ka
tolických předků a ponechával správu svědomí
a náboženského přesvědčení moci duchovní,
bylo to dle dvojitého tohoto lokte něčím
špatnýmčiliprotireformací.Dodnesi učebnice
školské mluví o protireformaci katolické atak
se mládeži katolické vštěpuje falešný názor,
že rakouský vladař podnikal něco nenáležitého,
an vykonával ve svých zemích reformační
právo, příznané mírem vestfalským všem vla
dařům jak katolickým, tak evangelickým. Této
převrácené výchově mládeže ve Škole lze při
počísti ten chorobný zjev, že naše intelligence
pokládá zmatky a pikle protestantské před
běloborskou bitvou za rozvoj národní, kdežto
návrat ku víře katolických předků považuje
za národní neštěstí. Zvráceně vychovaná intelli
gence zapomíná, že čtverá víra v království
českém a z toho vyplývající třenice masily
natně národ zavléci až na Bílou hora, a že

opakované porášky bělohorské mohla zabrá
niti pouze jednota ve víře. Ferdinand II. chtěl
zavésti jednotu vo víře baď na základě ovan
gelickém, aneb katolickém, Že to provedl na
základě katolickém, odpovídalo to jeho úábo
ženskému přesvědčení a historickému vývoji
království Českého. Předkům našim nepřinesl
víru Lather, nýbrž av. Cyrill a Methoděj.

Evangeličtí stavové měli dáti raději před
nost vlastenecké povinnosti před cizáckými
blady a nebyli by naceni voditi nepřátelská
vojska ze msty ku spustošení rodné vlasti.

Natno tedy v učebnicích opraviti slovo
eProtireformace“ za slovo reformace, protože
snaha Ferdinanda II. přinesla dle zkušenosti
dějinné národu českému dávno potřebný nábo
boženský mír a základ ku zdravému obrodu
z protestantských zmatků. Bude při této po
třebné revisi učebnic stropeno trochu hřmotu
od zastaralých pánů, kteří vzpírají se každému
novému objevu, ale věda pokračuje a odklizuje
neúprosně všecky vylbané, aneb vybájené ne
pravdy. Odklidí i „protireformaci“ katolickou.

Politický přehled,

Rozpočtová debata v poslanecké sněmovně
vleče se dále. Páni poslanci nepatrnou návštěvou
činí snémovnu neschopnou k usnášení se. Ze 425
posl. bylo jich 15. května přítomno jen asi 50.
Přes to vyřízen rozpočet ministerstva železnic,
orby a fondu melioračního a zahájeno jednání o
rozpočtu ministerstva spravedlnosti. Tento týden
bude prý rozpočet v posl. sněmovně úplné pro
jednán a schválen, Přes to však ministr financí
zažádal 20. května posl. sněmovnu za schválení
prozatímního rozpočtu na měsíc květen a červen,

Na den sv, Jana Nep nekonávely se s ohle
dem na české poslance plné schůze sněmovní, ale
tentokráte se Mladočeší sami přičinili, aby se
schůze konala. Cizina vážísi sv. Jana Nep., ale vlastní
krajané jeho nerají k němu ani trochu úcty.

Ministerskou radou definitivně upravena no
vela tiskového zákona byla 17. května předložena
císaři ku předchozímu schválení.

Knížecí manželé Windischgritzovi přijeli
14. května do Prahy a ubytovali se ve vile Gró
bově,

Na schůzi posl. sněmovny uherské 15. května
prohlásil předseda ministerstva šl. Széll, že změnu
úmluv rakousko-uberského vyrovnání se týkajících
žádným způsobem nepřipustí; rovněž nepřipustí
změny dosavadního ujednání, jimiž by země
dělské neb průmyslové zájmy Uher jakýmkoli způ
sobem mohly utrpěti. Maďaři prohlášením šl.
Szélla počínají si, jakoby o obnovu celního a
obchodního svazku opravdu už nestáli a diktují
si při vyjednávání o autonomním celním tarifu
podmínky, —které daleko | přesahují | hranice
možnosti.

Municipální výbor prešpurského komitátu
usnesl se požádati říšský sněm uherský, aby proti
»vzmáhajícímu se panslavismu v Uhrácbe zakročil
zostřením národnostního zákona z r. 1868. To na
mířeno hlavně proti Slovákům.

Dr. Kórber, ač rozhlašováno, že s vyjedná
váním už je konec, mešká zase v Pešti, aby po
kračoval ve vyjedaávání o rak.-uher. vyrovnání.

Dvacet poslanců maďarských, patřících ku
straně neodvislých, vnikli 16. května, ač nejsou
členy delegace, do schůze vojenského výboru
uherské delegace a rozbili ji; usnesli se totiž, že

užívání němčiny v delegačních výborech všemi
prostředky zamezí.

Císař Vilém zrušil tak zvaný diktatorský
článek v Elsasku a Lotrinsku, jímá mohl místo
držitel obou provincií Francii odňatých každé
chvíle zovésti stav výminečný.

Všeobecná stávka ve Švédsku, směřující k vy
možení všeob. hlasovacího práva, byla správním
výborem dělnické strany 17. května prohlášena
za ukončenou.

Král Alfons XIII., dospěv 16. roku, prohlá
šen dle zákonů španělských plnoletým, složil
17. května přísahu na ústavu a sám se hned
chopil vlády, kterou. dosud. vedla matka jeho
královna Marie. Kristina. U. příležitosti — té
pořádány jsou v Madridě velké slavnosti. Ale
hned v první den své vlády poznal mladý
král hořkosti života panovnického. Když totiž
ubírsl se do sněmovny,jbyl na něho učiněn útok,
jejž provedl jakýsi sSílenec, který prý na krále
střelil, dle jiných pouze kytici hodil do kočáru
králova, Dosud vše záhodou obestřeno,

Ruská vláda usnesla se zrušiti povinnou
záruku sedláků za správné placení dsní. Dalším
usnesením byly prominuty sedlákům na celé Rusi
za příčinou nynější jejich tísně berní nedoplatky
v obnosu 120 mil. rublů.

Příjezd presidenta francouzské republiky
Loubeta a franc. námořníků do Petrohradu elektri=
suje celou Rus, K Petrohradu a Moskvé | připo
jila se i jiná města deputacemi, aby pozdravila
zástupce a hlavu národa francouzského.

Boerové dobyli zase několik menších vítěz
ství v Kapské osadě. O vyjednávání ve Vereeni
gnigu není dosud nic známo, což nesvědčí o
brzkém míru.

Povstání na jihu provincie Čili v Číně bylo
v posledních dnech úplné potlačeno.

Na počátku XVII. věku čeští proteslanté
„Sepodníklů ničeho k opravdovému posílení šivlu
slovanského v Slezsku, ač snadné to bylo sa této
doby. — Tehdejší styky Čech se zeměmi přivtěle
nými (korunními) jsou snad volnější než styky
Jejich s druhými dršavamí Habsburkův, a Žerotín
raději odtrhne se od koruny, neš by rogešel se
3 protestanty uherskýmia rakouskými. — Šlechta
hledí na lid svalité všecku táši břemen veřejných;
po čtvrt století neplatí berní. Zposdilá mládeš
tváří se, jako by mluvila jen německy, nechce od
povídati česky, zakládá společnosti, ve kterých sa
kázáno jest promluvití slůvko české, v hospodách
a při lancí německy dotavuje ae přítomných. —
Koho stavové volí na místo Ferdinanda II, jehoš
sesadili s trůnu? Kurfiřta německého. Vůdce (pro
testantů)Jindřich Matiáš s Thurn nebyl ani Čech;
vlast Žiškova a Poděbradova musila svěřili své
osudy polovičnímu cisinci! ©Thurn nesnal nejen
jasyk, ale ani potřeby, slabosti, přání, ducha semě
české. — Povstání Uechů roku 1618 bylo sposdilé.“

Protestant Arnošt Demis.

Z činnosti katol. spolků.
Slavnost 10tiletého trvání kato

lHeko-socialní Jednoty v Litomayšli. Pořad
slavnosti: V sobota dne 28. června 1902. a 8. bod,
večar ve spolkových místnostech „u Čerzého Orla“
slavnostní večer, V neděli dne 29, června 1902 do
poledne: 1. O 6. h, ráno budíček. 2. Uvítání bostů.
3. O 10, b. seřadění spolků v místnosti spolkové. 4.
O 10%, b. průvod městem do děkanského chrámu
Páně. 6. O 10'/, bh.slavnostní kázání. 6. O 11. lod.
elavnostní mšo sv. Olpoledne: 1. O 1'/; b. seřadění
spolků v místnosti spolkové. 2. O 2. b. odchod „na
Zaradilku,“ kdež pořádán bude koncert spojený
s taneční zábavou. 3. O 5. hod. řeč vldp. Radolfa
Horského. (Při nepříznivém počasí odpadne koncert
s taneční zábavou a odbývá se řeč vldp. Radolfa
Horského ve spolkové místnosti a večer věneček.
Začátek o B. bod. Vatapné za osobu 60 hb).

Z Kostelce m.Or. Dne 11. a 13, května
sehrál divadelní kronček Katolické Jednoty zdařile
biblickou bru „Josef Egyptský“. Všichni téměř podali
stkvělo a s neočekávaným porozuměním své úlohy,
že potlesk četného obecenstva ani neutochal.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Ustanovení jsou: p.

Jos. Klapke, farář v Nasavrchách, za faráře v Kliv
soudově, p. Jan Groh, administrator v Jičíně, za ad
mipistr. do Radimi, p. Frant. Brýdl, kaplan, za admi
nistratora v Cerekvici.V Pánu zesnuli: p Václav
Bek, farář v Cerekvici, 1 dne 30. dubna (naroz. 1643,
vyav. 1869) a p. Frant. Šinkora, farář ve Vosicích, Ť
dne 15. května (naroz. 1849, vysv. 1864). Uprázd
něné fary: Cerekvice, fara, patron. knížete Taxise,
od 1. května; Vosice, fara, patron, barona D. Bich.
Drasche, od 16. května; Nasavrchy, fara, patron. kníž.
Auersperga, od 20. května.

Iastalilaceo nového kanovníka. Uve
dení nového kanovníka vsdp. Dra. Jana Soukupa



© úřad bude ve díti obvyklým slavnostním spůsobem
v neděli 25. května t. r. o půl 10. hod. dop. ve sto
ličním chrámu Páně sv. Dacha.

Ve prospěch Namateria vJanských
Láuních. DiouholetýnávštěvníkJanskýchLázní ven
kovský farář, věnuje stavebnímu fondu pro letošek
100K a pro příštírok upisnje týš obnoss podotknu
tím, že na základě slastního přesvědčenío léčivé síle
tamních pramenů rád věnuje něco ve prospěch chudších
chorých kněží. Týž dachovní věnoval 10 K sjezdo
vému komitétu na sjezdové výloby. Vivat seguensl

Náboženská svoboda v okresní mo
mocmlel. Naši předešlou lokálku o hrozném rámusn
v okresní nemocnicí k vůli znopatření prohlásila
„Osvěta“ za bezpředmětnou, protože jeme vypravoralí
rý to, co se vůbec nestalo. To jest nejkratší obrana:

faktum popřit a svědky prohlásit zs blbce. My proti
„Ouvětě“ ka savépředešlé zprávě dodáváme: Nebyla
zaopatřens jedna pacientka, nýbrž dva pacienti;
primář dr. Klampar skutečné večer do nemocnice
přišel a (am peskoval na chodbě ošetřovatelku, milo
srdnon sestru, že povolala bez jeho svolení k zaopa
tření kněze, tak hlučně, že to musil slyšeti ještě pří
tomný v nemocnici kaplan nejen sám, nýbrž všichni
pacienti v nemocnici. Doplnili jsme touto opravou
svou předešlou lokálka, sle pochybnjeme, že těmito
podrobnostmi se nepřístojný povyk v nemocnici postaví
do lepšího světla. Ba soudíme, že to jest ještě horší
peskovati slabou ženu za to, že vyhovuje prosbě ne
mocných a opatřaje jim potěchu náboženskou. Nemů
žeme potlačiti své podivení ned tím, že musí ošetřo
vatelka sestra choditi na vzdálené děkanství třeba i
noční dobou pro zaopatřujícího kněze, ačkoliv jsou
v domě 2 alabové. Ale milostpán primář zakázal
sluhům choditi pro kněze, a dle toho téš to v ne
moonici dopadá. Poslední rok zemfelo jiš mnoho ne
mocných v hradecké nemocnici, aniď byli zaopatřeni.
Celkem 29 proc. zemřelých nebylo zaapatřeno av.
svátostmi| Nedávno přivezli do nemocniceumírajícího
člověka, primář sám to potvrdil na lístku ohledacím,
že člověk ten byl přivezen jiš v agonii a přece za0
pstření jeho neporadil,ačkolivsvou'vědouhozachrá
niti nedovedl. 15. dubna t. r. před těžkoa vperací
chtěl starší kaplan zaopatřiti služku Kateřina Uhlí
řovou. Když byl již v nemocnici s chystal se k ná
boženskému úkonu, ta milostpán primář to nedovolil,
způsobem velice neslušným kaplana vypeskoval a

ravil, še zaopatření není třeba. A ubohé děvče za
Rodinu po tom odmítnutí následkem operace umřelo
bez zsopatření. Nemáte zde vyložený $ 303. tr. s. o
překážení boboslužebným úkonům, což 00 tresce vě
zením až 6 měsíců? Když nějaký čeledín nesmekno
z hlouposti přednáboženským průvodem, zavřou ho
hnedle na několik neděl, když však kritisujeme my ga
braňování náboženských úkonů, dostane ae nám ještě
uličnických nadávek, ačkoliv bychom seiosoby dra.
Klumpara nevšímali, kdyby neběželo o znásilňování
přesvědčení náboženského. Svoboda náboženská jest
tak drahým statkem, že ji musíme reklamovati i pro
toho chuďass, jenž přichází do nemocnice e důvěrou,
že setká se zde s lidumilností alidekostí. Právě proto,
že chuďasové bez pende, často i bez přátel do ne
mocnice přicházívají, musíme žádati, aby v nemocnici
penovala naprostá svoboda náboženská Aajednání
veskrz humanní. Považujeme každé zbraňování potěchy
náboženské za nenáležitou usurpaci nepříslašných
práva nestrpíme, aby i v těchto věcechpanoval v ne
mocoici šlendrian, Dozor nad veřejným ústavem si již

necháme, ať nám to „Osvěta“ přiznává čili nic.
V okresní nemocnici jsou zajisté primář, sekundář i
uprávce | placeaými úředníky a ne neobmezenými
pány, nemohou si tudíž práva vymýčleti, nýbrž masf
se spravovati danými předpisy. Dachovní apráva jest
oprávněna řádem nemocničním i pravomocí církevní
vykonávativšeckycírkevnífunkcev nemocniciokresní
(které vykonává úplně zdarma), a nepodlébá tedy
dozoru dra. Klumpara, nýbrě má ve svém obora se
eprávoa nemocniční úplnou rovnost. Duchovní epráva
nesmí porončeti lékařům, kdy mejí koho operovati a
lékaři nesmí dachovoí eprávě zakuzovati, kdy má ně
koho zaopatřovati. Kdyby byla nemocnice soakromým
sanatoriem dra. Klumpara, mohl by v ní hráti si na
neobmezenóho pána, ale takto jest pouze úředníkem,
jeně nesmí ei osobovati více práv, než-li kterých mu řád
nemocniční popřává. Krátce za neše peníze musí poslou
chati | Žádáme okresní zastupitelstvo, aby autentickým
výkladem nemocničního řádu upravilo tyto neenosi
telné poměry, které as od leta minulého roku vedou
ka stálým konfliktům. Ať se nařídí slubům, če oni
musí vždy pro kněze dojíti, když wi tobo nemocný
přeje a přimáři ať se tento úkon sluhou ohlásí bez
jakéhokoliv milostivého rozhodování, zda se to smí
díti čili nic. Do svědomí nikdo nikomu sahati nesmí!
Neujme-li se okresní výbor této záležitosti, hrozí ne
bezpečí, že tyto a mnohé jiné věci budou zaneseny
do debatty veřejných lidových schůzí, ano i do
kruhů parlamentérních. Máme po race kromě již
uvedených fakt ještě několik v zásobě a učiníme za
ně zodpovědnými dozorčí orgány. Varovali jsme v čas.
Za své okresní přirážky máme právo žádati, aby
v naší nemocnici, která mimochodem řečeno jest po
měrně velmi drabou, byl pořádek. Trváme na tom,
aby od primáře až do posledního sluhy každý za
svůj plat správně sloužil. Okresní výbor nesmí pře
nechati novinářským polemikám tuto úprava. My
jeme pouze tlumočili dlouho jiš tlumené atesky na
nepořádky v okresní nemocnici, ale další kroky po
necháváme těm, kteří jsou za pořádek zodpovědnými.
Pardobická „Osvěta“ nemůže ani sebe větším kvan
tem novinářské eprostoty dra. Klumpara nmýti, po
něvač každý v Hradci ví, že Hajn musí býti věrným
služebníkem svého pána. Nadávkami „Oarěty“ zabý
vati se nemíníme; bylo by zbytečno slovní náparou
zmenšovati tíhu zjištěných případů, které mlaví samy
sebou. Upozorňujeme jenom na tu okolnost, že Osvěta
postavila se v této otázce na stranu ne lidových
zájmů, nýbrž na stranu. znásilňovacího systému
bratalní síly. Tak činí vědy tento „pokrokový“
list, kdykoliv z toho hledí zisk. Chuďasové v ne
mocnici nemají penčs ua insorty a na předplatné
„Osvěty“, proto musí chváti ao dále před li
bovůlí jednotlivce. My však ujímáme se utlačovaných

práv s snásilňovaného svědomí, proto spojí se s námi
všichni, kteří mají cit pro právo a spravedlnost.
Vystoupení naše není osobním nájesdem, poněvaš
bychom vystoupili proti ©podobným přehmatfm
i kdyby byly od někoho jiného páchány.

Valsá hromada diccésní jedno
eyriliské v Hradel Hrálevé konánadneŤ.
května 1902 za přítomnosti 14 členů v Adalbertinu
po 6. hod. večerní. — Dle jednatelské zprávy čítá
jednota 388 členů platících, o 6 více než loni, s nichž
zakladajících s příspěvkem 20 K jednou pro vědy
jest 34, skutečných s ročním příspěvkem 2 K: 97 a
přispívajících s ročním příspěvkem 1 K: 257. Členů
účinkojících jest 62, s nichž 44 dam a 18 pánů.
Úbrnsm tedy jest členů 450, takže oprotí lodskému
roku přibylo 6 členů nových. Litargický sbor spíval
o alavných službách Božích v katbedrálním chrámu
P. Za řízení řiditele jednoty dp. Dobr. Orla zpívali
cth. pp. bohoslovci pfi evěcení kostela v Koclářově
(6. října 1901). Dne 22. června 1901 uspořádala
jednota svéma předsedovi, jeuž sw stal «rciděkanem
v Chradimi, na rozloučenou hudební večer zs Četného
účastenství, Dne 29. listopadu 1901 pořádán hudební
večer cecilský v Adalbertinu taktéž zdařilý. Třídenní
exercicie cyrillské konány od Ď. do 8. erpna 1901
v Německém Brodě, jednodenní v Opočně 28. května,
ve Chvalči 10.. července a v Cboco! 19. srpna zs
hojného účastenství. Nová jednota farní vznikla
v Ostružně u Jičína. Míst, kde cyrillský způv se pě
stuje, jest celá řade, byť formálně farní jednots cy
riliská tam zřízena nebyla, Příčiny bývejí místní.
Hudebnin přibylo v ceně Gl K. — Pokladní správa
vykaznje následující date: Zůslatek za správní rok
1900—1901 obnášel 1250 K 55 b, uový příjem byl
366 K 76 h, takže úbrnný příjemza rok 19.001
obnášel 1616 K 76 h. Vydání bylo 695 K 7 bh, ho
tovost pokladní na konci posledního správního roku
činí tedy 1021 E 69 b, Při volbách místo odstou
pivšího ředitele jednoty dp. Dobroslava Orla, jemuž
budiž zasloužený dík celó jednoty za jeho horlivé
působení, zvolen vp. Jan Řtb, vikarista a učitel spěva
církevního v kněžském semináři v Hradci Králové.
Vylosovaní pp. výboři Polák a Sekera byli opětně
svolení. Všem, kdož o divcésuí jadnot. cyrillskou
jakýmkoli způsobem zasloužilým! se očínili, projeven
na konci schůze dík s přáním, by na dále jednotě
přízeň svou věnovali.

Historické museum otevřenobudekašdou
neděli dopoledne od května do září. V uspořádání
jeho staly ae letos některé změny. Ve skříni, kdo
byly vyloženy památky předhistorické, jež přeneseny
byly do býv. paedagogia, srovnány jsou nyní nejpěk
nější nádoby a kachle středověké a jiné výrobky ke
ramické v Hradci Králové nalezené, kelímky s formou,
představojící sv. Barboru ze zvonárny Ignáce Dracka,
zvonaře Královéhradeckého, mučicí nůstroje, meče,
ostrahy románské, gotické a renesanční, hroty kopí a
šípů a udidla. Ve vedlejší vkříni pak vystaveny jsou
různé koštěné s mosazné předměty, lšíce, vidličky,
nože, jehlice a sekery v Hradci Králové vykopané a
pověšeny jsou dvě čepice gardistů královéhradeckých
8 červanobílou sluhou, kterou nosili. Do zvláštní
skříňky byly mimo to složeny pistole, z nichž většina
je s křesacím kamenem. Též sbírka památek zr. 1866
byla mnobými novými kusy doplněna. Až úplně apra
vena bude předhistorická sbírka v býv. paedagogiu,
bade též v některé dny učiněna obecenstru přístupnou.

Ukončení úkolního roku mapekra
čovací škole kupecké v Hradel Král
koné 60 ve středu dne 28. května o 2. hodině od
polední v místnostech vyšší obchodní školy, Hodným
a pilným žákům budou rozdíleny odměny. Obvyklá
výstavka písemných prací žákovských je v týš den
od 2 do 6 bodin odpoledne.

Řádná valné hromada gremisobchod
víků v Hradci Králové odbývá sa dne 25. května t.
r. o 2. hod. odpoledne v zasedací efni slav, obecního
zastupitelstva. Nenejde-li se v určitý čas dostatečný
pečet členů, odbývá se drubá valná hromada dne 29.
května 1902 o půl 2. kod. odpoledno, kteráž roz
bodne závazně při každém počtu člonů. Pořad jed
nání: 1. Zpráva jednací a účetní, 2, Zpráva revisní
komise. 3. Volbu představenstva, 4. Scbválení roz
počtu na rok 1902. 5. Jednání o rozšíření nedělního
klidu. 6, Volba delegátů do pomocnické hromady.
Důležitost programu, zejména o klida nedělním vyže
doje toho, aby jlé při první hromadě byla tato kom
petentní; pročež žádáme p. t. pp. členy, aby ae
bojně dostavili,

Zamezené moštěstí. Kdyšdno 30. t. m.
v 6 hod. ráno přijelyosobní vlaky od Pardubic a Tře
bechovic do zdejšího nádraží, dozorce kolejí nejspíše
opomenul přehoditi koleje, tak de obs osobní vlak
vjely proti sobě ra týchě kolejích. Ale oba řídiči vlak
hrozící nebezpečí v čas spozorovali a vlaky zastavili.

Bar. Jeho Biskupská Milost, Nejdůstojnější
Pán Ednard Jan Nep. Brynych, biskup Královéhra
decký, ráčil u příležitosti generální visitace a ndílení
Svátosti ev. biřmování uděliti | „křesť.-sociálnímu
vzdělávacímu podpůrnému spolku paní a dírek pod
ochranou sv. Anežky Č. v Polné 40 K, začež tímto
jmenovaný spolek J. B. Milosti vzdává nejuctivější
díky. Zaplat Pán Bůh!

Z farnosti Pouchovské. Přecejsmeto
dokánali a jak skvostně! Co pak?Svěcení tří obno
vených křížů v pondělí avatoduěním v naší obcí Sla
tinské, Ale poměli jsme strachu pří tom lijáku a kra
pobití o Boším Hoděl Nicméně však nebesa ae slito
vala druhý den a alunko zase konalo svou povin
nost. — Omladine naše, učipivší sbírku mezi občan
stvem, daln za 80 K od p. Samka, kamenníka, obso
viti oba kamenné kříže v obci, a p. Netušil, hostinský,
obstaral na svůj účet obnovu třetího, dřorěného kříše

u jeho domu stojícího. A takpři jedné slavnosti ovéceny všecky tři každý erně vysdobený i
ověnčený. Čelýol. výbor s p. starostou, hasiči, dra
žičky, školní mládež s pp. učiteli, všecka obec i celé
vůkolí bylo na nohou. Obě školačky při uvítání dp.
ovětitele z Pouchova i pří poděkování přednesly avé
řeči jako vyškolené řečnice. Dp. farářpromlavil Klidu
u všech tří kříšů a vip. kaplan pouchorský J. Celar,
konal u třetího kříže delšířeč. — Kéš by požehnání
Boží podle závěrečného přáníp. farářova rozlévalo
se £ těchto tří obnovených křížů na celou naší obec
Slatinskoa|

2 Kulklem. Vo středu dne 14. května t. r.
pořádala ©„Občansko-šívnostonská Beseda v Kukle
nách“ pro své členy a pozvané bosty přednáška
„0 důležitosti četby pro lid“. Přednášející p. říd.
V. Novák re velmi pečlivě sestavené a pončné řeči
své, která bodna byla více posluchačů, vyvozoval,
kterak v nynější době, kdy duch lidský jako o závod
se upaží povznésli, jest každému člověku potřeba so
vzdělávati, aby nezůstal za ostatními. Tím více toho
potřebuje národ náš, který nejsa počtem silný, jenom
pravou osvětou sachová si Čestné místo mezi národy
vzdělanými. Avšak jenom ten národ je vzdělený, u
něhož jedaotlivci se vzdělávají. Hlavním dšiřitelem
vzdělání jest literatara, zvláště dějiny domácí a
v nich popisy vynikajících mužů ryzí povahy, ze
kterých člověk pozuárá, co možno v životě vykonati,
n učí se obětavosti a sebesepírání. | Sebevsdělání na
základě četby jest povinností člověka, kterou mu
ukládá poměr jeho ka společnosti lidské. Kdo se
nevsdělává, poškosuje budonenost, poněvadě ubírá
potomkům svým na čase, kteří teprve prodělávati
musí to, co sám měl|prodělati. Pan přednášející končí
pak výrokem V. Vlčka: „Který to bude národ, jenž
ostatním se vzorem stane? Meti nadanými nejvaděla
nější, mezi vzdělanými nejenaživější, mezi enačivými
nejmravnější. Po přednášce, která odměněna byla
upřímnou pochralou, rozpředla se živá debatts, ve
které rozváděny byly šíře jednotlivé body její a jme
novitě posuzovány dva aměry, které nyní ve vycho
vání i v literatnře mezi sabou zápasí, čirý materi
Slismue na jedné straně a zase pouhý idealismus na

straně drahé, — Přejeme „Besedě“ i občanstvu více
takových večírků.

Z Chlumu. Hospodářsko-čtenářskýspolek
ns Cblumě usnesl se pořádatise sdruženými apolky
okresu královébradeokého, nechanického, jeroměřského

a hořického společný ujezd k roshledně mezi Lipoua Chlnmem ne v první polovici měsíce července. Po=
něvadé výtěžek ujezdu má býti věnován nadaci
V. Skvrny, jest šádoucno, aby tohoto sjezdu účastnily
se všecky spolky, tak aby mravní i hmotný zisk
slavnosti byl zajištěn. Po předběžném vysvání stano
vena první společná schůze na den 11. května, jíž se
účastnilo celkem 13 epolků. Ve schůzi této zvoleni
byli čestnými předeedy ajezdu p. Jan Jaroš, Mě.
a zem. poslanec v Čáslavkáche p. H. Srdínko, sem.
poslanec ve Svobodných Dvorech. Zároveň uatavily se
jednotlivé odbory, jimě provedení slavnosti bylo svě
řeno. Odbory tyto třeba jest však ještě roušířiti
aspoň několika členy těch spolků, které doand apo
lečné akce se nesúčastnily. Zveme tudíž veškeré spol
ky hospodářské, hasičské i zábavní, aby ve achůsích
svých o chystaném sjezdu porokovaly a hojné při
hlášky u „Hospodářsko-čtenářekého spolků“ na Chiu
mě činily.

Z Čermileva. (Diradlo.)Kat. národníJedno
ta hrála v pondělí avatodnání poprvé na svém velice
pěkném jevišti „Pasačka = Lurd“. Jednotlivci výborně
vžili se ve své úlohy, soubra byla snamenitá, výprava
ekvostná — vlp. jednatel svou režií zaslouží téš
veškerého uznání. Účastníků bylo množství takové,
že prostranné divadlo nejen do posledního míata bylo
naplněno, ale celým davrům příchorích nemohlo se
jiš vyhověti, ač by byli rádi jakékoliv vetupné věno
vali. Představení vyvolalo opravdové nadšení a mocně
působilo na poslochačstvo. Ku přemnobým přáním
opakovati se bude hra v měsíci června. Vroncí dík
všem, kdo přičinili seo tak skvělé vypravení hry

v jeviště a těšíme se na představení další.

Z Vápma. V pondělí avatodnění posvětil nám
vdp. vikář J. Šrámek nový hřbitov. Svěcení vydařilo
se tak krásně, čo dojemnějšího s elavnostnějšího
okamžiku osadníci nepamatují. Aš z dalekého okolí
sešlo se přemnoho lidí, aby účastnili se v počtu co
nejbojnějším slavnosti tak významné a památné, která
ve zdejší osadě teprve sa několik století se bude
zase opakovati. Za přelaskavou ochóta a zlatá slova
zůstávají všickní svěcení přítomní ndp. vikáři dlužní
láskou a oddaností.

Koncert si. M. Heritesové a p. Zd.
Davida, virtnosa ne piano, pořádán jest dámským
odborem Ú. M. Š. v Jaroměři v neděli 25. května
t. r. 0 4. hod, odp. v Grandhotelu. Lístky pro Jaro
měř o pí. M. Kopkové, pro Josefov u p. Fil, Traxler a

Z Hlimska. U nás konali av. Missieod 3.—
do 11. května důst. OO. řádu av. Dominika a sice P.

Brano Bária, převor s Uber. Brodu, P. Jindřich Saip
s Proby a P. Aug. Strnad = Olomouce. K vůli pra
covnímu lida, který venkoncem v továrnách jest sa
městnán, bylo kázání o 6. hod. ráno a 0 7. h. večer.
Prostranný chrám Páně, zvláště v doběvečerní, býval
v pravém slova smyslu nabit. K atolu Páně přiston
pilo v těchto málo dnech přes 2500 osob, ač před tím
jiš mnoho set av. svátosti přijalo. Průvodu při svěcení
av. kříše, kteroušto pobožností av. missie končil
účastnilo se takové mocžství, že Hlineko tolik li
pohromadě té měř ani nepsmatoje — znalci odbadojí

dle až na 7 tisíc. Dp. misejonáfům „Zoplať

Z Heřmanic n. L. u Jaroměře.
(Obnova sv. miseie.) Velmi milých a radostných dnů
zažila (ferní osada Heřmanické ode dne 11. do

16. května. Konali totiš v milostném chrámu Páně
v Befrenicích n. Labem u Jaroměře vdpp. missionáři

| s Hory Matky Bcčí n Králík, P. Ignác Femmelmayr
a P. Adolf Innerkufler, obnovu sv. misaie. Výteční
kazatelové výmlnvnými a dojímavými slovy přesvěd



čili osadníky, že rousíme zachovávati přikázání Boží
cirkovní, chceme-Ji býti šťastnými zde a na věčnosti.

Účastenvtví Ba kázáních ráno a večer bylo věsobecné
a scela nspokojivé. Majitel továrny pan Josef Men
čík s ocbotoa dělníkům dovolil, byse mobli účastniti
kázaní a přijmouti svaté svátosti. Za budby, zpěvu
a sa blaholn zvonů byly dítky, které poprvé Nojsvů
tější ovátost přijmoutí měly, obol v průvodu do
kostela vyprovozeny a poučeny, aby na nejkrásnější
den života ového nikdy nezapomněly. Ač většína ko
látorníků Heřmenických jit před obnovou sv. misie
velikonoční zpověď byla vykonala, přece při obnově
sv. missje zase přijela dvaté svátosti. Osada čítá
1264 duší s £ těch při obnové 800 bylo při missijní
zpovědi. Velebný byl okamžik, kdyš celý zástup ve
středu večer na okrášlený obraz bolestné matky Boží
a ve čtvrtek večer k ozdobenému obrazu Božského
srdce Páně na ozářeném oltáři hlavním a vroucí pu
boštosti pohlížel, kolem něhoš bíle oděné družičky
s rozatými svícemi rozestaveny byly. Šťastný průbéh
av. misie korunován byl dobrým zakončením. Za
spóvu, hudby a sa účastenatví čtyř spolků hasičských
z přifařených osad a obecních výborů konal se
slavný průvod s Nejsvětější Svátestí Oltářní po obci,
jehož se nepřehledný dav lidu účastnil. Dujemné ká
zání na rozlončenou působilo mocně na ardce všech
přítomných. Naše odada má £ miesie veliký užitek
dachovní: V srdcích osadníků upevněno bylo nábo
fenské sebevědomí a nadšení pro víra, všickni dě
tinnou důvěrou v Boba posilněni a láskou k ofrkví
svaté naplnění byli. Všichni, kteří na obnově podíln
brali, radovali se velice a byli šťastnými. Za oběta
vost veledůstojných pánů missionátů, sa jejich vý
tečná kázání asa jejich vlídné a milé udělování
sratých svátostí osadníci naši co nejsrdečněji děkují.

Z České Třebové. 4—:1. květnakonali
zde sv. missii veledůst OO. Tovaryšstva Ježídova,
Jan Cibulka, rektor na Velehradě, Ant. Hejzek, snperior
s Hradce Králové, J. Rybák a Fr. Stryhal. Žeavobo
domyslným národním dělníkům, kteří svobodu mají
jenupro sebe, a sociálním demokratům, kterým nábo
denatví jest vécí sonkromon tah, še neustále proti
němu vefejně brojí, missie nebyly po chati, rozumi se
samo sebon. Proto nachvat uspořádány dvě protiklo
rihální schůze, a v poslední den av. misejí měl býti
konántábor lidu na náměstí, namířenýproti ev. miesii
avšsk byl politickým úřadem zakázán, Přes veňkoren
však ten terrorismae a přes to, že náhodou byly zde
konány 2 universitní přednášky a že lidé z většiny
pracojí na dráze a v továrnách, bylo účastenství lída
čím dále tím větší. V některých listech demokra
tických e národních socialistů byly o av. midsii
správy, avšak takového druhu, že ti, kleříž kázání
slyšeli a vůbec sv. missie se súčaetnili, žaslí nad
prolhanosti oněch listů a litovali čtenáře, ktefí ne
mají lepší četby než nějaké Červánky, Č. Demokracii
atd. Mnohým lidem dobré vůle se otevřely oči, a jest
jisto, že tím půda pro br. missie byla získána, Kom
munikantů v té době as můše čítatik půltřetíma tisíci.

Z Vel. Losenice. Neděle 11. máje t. r.
byla pro farní osado VelkoLosenickou daem pa
métným, ježto toho dne nejdůstojnější pan biskup
Edaard Jan zavítal do Velké Losenice udělovat sv.
biřmování. Po deštivých dnech sarářilo v neděli ráno
nádherné slunce na množství lidu, jež dychtivě očeká
valo vrchního pastýře.S nálažitými aobvyklými poctami
uvítána bylaJ. B. M.od duchovenstva, od obec, zastapi
telatva, učiteletva, od hosp., hasičského a živnostenské
ho spolku. Svon borlivostí prověc Boží, novážící tě
lesného namáhání, potvrdil váhu svých alov k nám
na Částku avátečního evangelis, če základem blaha
věčného jest: udržovati v Jampě duše olej a světlo
katolickévírya křesťanskýchnravů—tajemstvívíry
v avědowí čistém. Farnosti neší posloužila Jeho
Biskapeká Milost k duchovnímu vzdělání; kéž má
za to odplatu a útěchu v příchylnosti, s kterouž ka
tolický lid k ní 8e vine.

Z Branišora u Humpolce. Naden4.
a 5. t. m. naše tichá, malinká vesnička oblékla ne
+ roucho pokud možno nejelavnostnější. Očekávali
jsme příchod našeho nejdůstojnějšího Arcipastýře.
Jak radostně zaplesalo srdce všech, kdyš hiahol
zvonů kostelních oznamoval, že blíži se Jeho Milost
ndp. biskup Eduard Jan Nep. Jeho Biskupská Milost
byrši u slavnostní brány uvítána místním dp. fará
řem a duchovenstvem zde shromážděným, jakož iha
sičskými sbory čtyř zde přifařených obcí, kráčela
fadami školní mládeže a doprovázena jsouc davy
sbožného lidu katelického nejprvé do farní budovy,
odtad pak přímo do cbráma Páně. Následovaly ob
vyklé modlitby za zemřelé, katechese Školní mládeže,
již Jeho Bivkupské Milost ráčila sama konati, a

aléze udílení svátosti sv, biřmování dítkám školním.
rabého dne pak mezi mší uvatou měla Jeho Bisk.

Milost ku velmi četně shromášděnému lidu meoby
čejně tklivé, dojemné kázání, načež následovalo ihned
ještě udělování svátosti av. biřmování téměř čtyř
stům biřmovnaců, což vše ještě dopoledne opakováno
bylo v přifsřené oxpositaře ve Větrném Jeníkově.
Dobrotivý Bůh račiž blahodárné činnosti našeho nej
milovanějšího Arcipastýře po mnobá, mnohá ještě
leta žehnati!

Ze Bopet Letošní apoštolskoucestu spoje
nou s udílením av. bifmování ukončil náš nejdůstoj
nější pan biskup na avátek av. Jana Nep. v pontním
merianském chrámu Páně v Sopotech, kdež dosud
nikdy sv. biřmování udíleno nebylo. Jaký tedy div,
de zpráva 0 příjezdu Jeho Bisk. Milosti naplnila ve
škeré katolické obyvatelatvo velikou nelíčenou radostí
a de akoro všechny domy v Sopotech byly prapory
a věnci ozdobeny. U slavnostní brány arvitel J. M.
nejprvé místní duch. správce dp. V. Havlík připo
menuv, že letos olaviti se bude v Sopotech z50leté
jubileum darování milostného obrasu Matky Boží
zdejšímu kostelu a 180leté jubileum posvěcení nyněj
šího chrámu Páně; potom jménem obecních zastnpi
telatav uvítal J. M. p. starosta Janáček. Konečněutí
tala J. B. M. žákyně Růž. Havlíková. Špalírem škol.
dítek e neučetného množství věřících obíral se nejdp.
biskap do fary a po kratkém odjechu do chrámu.
Při kázání, jež počat nejdp. bisknp slovy: „S toudeb

ností žádaj jsem jísti a vámi Beránka“, připomenul,
kterak toužil Sopotaký chrám Páně nviděti a v něm
nejevětější obět sloužiti. Při katechesi vyslovil své po
těšení, še ai šk. dítky tab dobře obsah Jeho kázání
pamatovaly a de ae v kostele dle nápěvů „Oltáře“
spívá. Ka konci poděkovala Jeho Milosti šákyně Anna
Vondrova, dceruška p.V. Vondry, říd. nčitele ze Stří
fova, Na večer po půl 7. bod. odejel J. B. M. vlakem
uo Chrasti. Bůb zachovej, sfliš J. B. M., abychom jej
po 10 letech mase v Nopotech vítati moblil

Z Polné. Dne 7. t. m. zavítal do města na
deho J. M ndp. Eduard Jan Nep., biskap králové
bradecký, by zde adílel uvátost sv. biřmování a konal
generální visilaci. 9i. městeká rada ze své iniciativy
dala provolání k občanstru, by vznešeného hosta dů
atojně ve svém středu uvítalo — a slova ta povyzněla
nadarmo. Kolem 4. h.. odp. měla J. B. M. přijeti směrem
od Jihlavy. Jit hned po polední vesele vlály prapory
v barvách zemských, slovanské a papežské ae střech
uvěnčených a obrášlených domů v městě i předměstích.
Čacké banderinm a klub cyklistů, kteří měli velmi
vkusné dekorovaná kola, vyjeli J. B. M. naproti do
Ždírce. Na hranice okresu Poenského v povose jel
utarosta okres. p. Jan Pleva se svým náměstkem p.
Losenickým, by tam jménem okresu složili J. B. M.
hold. O 4. bud. odp. rozozračely se zvony všech ko
stelů Polenských v- radostný, velebný chorál a rány
= hmošdířů osnamovaly, že J.B, M. vjíšdí do města,
U starého brada byla postavena mohutná slávobrána,
Zde čekala al. městská r.da u purkmistrem p. Ru
dolfem Sadilem v čele, zástupcové al. c. k. úřadů,
patronátního a všech přifařených obec. úřadů, korpo
race věech ofstních spolků u prapory a hudbou,
školaí mládež u celým sborem učitelstva a nesčíslný
zástap lidu, který, ač počasí bylo nepříznivé, neda)
Be nepohotlou zastrašití a přišel, aby pozdravil svého
velepastýře. Jménem města uvítal ndp. biskopa pan
starosta Radolf Sadil srdečnon řečí a předatavil zá
stopce přítomných korporací. Žákyně III. třídy měšť.
školy pro dívky Božena Strašilova, slovy prostými
vítala jménem maličkých příteledítek J. B. M. Na
to kráčel ndp. biskop v průvodu 70 družiček hustým
dpslírem až k děkanské budově, kde očekáván byl
místním dachovenatvem a nadšeně osloven vdp. dé
hanem a vdp. bisk. vikářem Jos. Šimkem. Po krátké
přípravěodebralase J. B. M. do chrámu Páně..Ta vy
konal ndp. modlitby a vstoupil na kazatelnu, odkud
promlavil k věřícímu lida slovy v pravdě oteckými,
Jdoucím: do dnše a srdce o ceně náboženství vůbec
a křest. katolického zvláště. Nato následovalo udílení
av. biřmování žactva zdejších škol. Bylo jich 436.
Večer v 5 badín osvětleny byly všecky domy na
Velkém a Sozimovském náměstí, zavzněla hudba, a
uspořádáno zastaveníčko a lampionový průvod za
účastí celóho města vznešenému hosti. Sbor pěvců za
tízení p ředitele choru Frant. Korejtka precisně před
Desldvé sinvnostní kantáty, Mori tím sešel ndp, biskup
dolů a děkovsl radostně dojat za poctu a v průvodu
městské rady šel kolem děkansk. chrámu Páně na
Sozimovské náměstí, kdež navštívil atařičkého kněze,
baditele Českého lidu na Moravěvdp. Frant. Poimona,
Druhého dne (8. května) udílel nejdůstojnější pan
biskup avátost sy, biřmování dětem úkol venkovakých
a všem dospělým. Bylo jich 820. Po ukončení všsho
aák LÍ. třídy skoly měšť. pro chlapce Brano Nekoksa
jménem žactva ss vše J. B. Milosti poděkoval, Svato
Jouefaká jeduota kat. jinochů a mužů odevzdala ndp.
biskupu, prvému čestnému členu evému a protektoru,
diplom v ramci, jejž k tomu účelu dovedně nám vy
tezel a spolku darem dal člen téže jednoty p. Frant.
Parduu, tuóstský etavstol. J. B. Milost slaví vskutka
tnumfální vjezdy všude, kamkoliv. na visitučních
cestách zavíte Lid český poznal a pochopil, koho má
ve vznešené osobě Jeho a hledí nyní láskon upřímnou
vynabradíti, čebo dříve v neznalosti opomíjel, proto
všude s otevřenou náručí vítá svého velikého syna —
miláčka — nejdůstojuějšího svého biskupa, Dne 11.
t. m. o 8 hod. ranni odejela J.B. M. do Přibyslavi.
S laskou jsme Jej přijali — a láskou a ulzou v oku
doprovazei: — a lasku mu vždy v srdcích svých za
uhováme!

Ze Zbýševa. (Svěceníkříže).ManželéRudolf
e Barbora Freieroví se Sebestenic postavili uprostřed
svých pozemků na rozcestí ke Kluk-Chválovicím pěkný
uřia, ktorý byl 11. t. m. slavnostním způsobem po
ověteu. — ©Za zpěra uábožných písni provázeného
hudbou ubíral se četný průvodz našebo chrámu Páně
Šebestenicomi ko kříži, kde uvítala dp. uvětitele, fa
ráře r. J. Martina, dražička Anna Vavf.nova. — Na
to promluvil dp. farář o významu kříže. — Po vyko
naných obřadech zupěl lid písuň „Svatý kříži, Tebe
ctíme“. Na to odebral se průvod do pěkué Marianské
kaple před nékojika lety nákladem sbužných občanů
Šebestenických postavené, kde celá alavnost ukončena
litaniemi ku nejblahusluvenější Panně.

Útěte arozšířujíe pozoruhodnou novinku!

Mistr Jan Hus nobo av. Cyrili a Hle
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudí",
aby ode všech byl oslavován 7

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 h,

Na skladě u Jos. Meliohárka na Velehradě
(Morava).

Různé zprávy.
K volbám obocním. Právo voliti mají:

1. Měšťané a občané čestní. 2. Z příslušníků obce: a)
měšťané; b) duchovní všech vyznání křesťanských
v duchovní uprávé toho místa utálo zřízení a rabínové
vyznavačů víry šidoveké; c) úředníci dvorátí, atátnía
zemětí, též úředníci fondů veřejných; d) důstojníci a

strany vojenské s titulem důstojnickým, kteříž jsou
dání na stálé odpočinutí, nebo kteříkvítovali zůsta
vivše si charakler vojenský; ©)strany vojenské, ne
majíce titolu důstojnickébo, jak ve aložbě postavené,
tak i na pensi dané, též i úředníci vojenětí, ať konají
složbu nebo jeou na pensi dáni, pokad osoby tyto
penáležejí k některámu sboru vojska; f) doktoři. kteří
obdrželi grád akademický na některá zdejší universitě,
patroni a magistrové ranbojiča.ví; g) předetuvení,
učitelové a podučitelové stále zřízení na školách
obecných v obci se nacházejících a řiditelové, profes
soři a řádní učitelové, zřízení na vyšších ačilštích
vobci. 8.Údové obce, kteří jsoustátní občanérakouští
a platí ze svého statku nemovitého, z Sivnosti prů
myslné neb z příjmu v obci daň přímou. K údům
obce, kteří mají © sobě právo voličské, přičí
uti náleží také tuzemské korporace, nákladnictra,
fandace, epolečnosti na akcie a ústavy, když při nich
jest to, čehož sa vyhledává pod číslem 3. (Zákon,
daný dna 1%,října 1808, z. zák. kr,Č. ze dne 24. října
1868 částka XIII č. 31.)

Zemský sjezd křesť-sec[ lidové
stramy v Praze. Za neobyčejněvelikéhoúčasten
ství zahájen 17. května zemský ujezd delegátů křesť.
socialní strany lidové. Po mli svaté sešli se delegáti
v sále sv. Josefaké jednoty, kde p. J. Hovádek za
hájil ujezd. Po stanovení jednacího řádu promlavil
p. Koleš o dosavadní činnosti strany. O postavení
strany křesťansko-socinlní v království Českém po
jednal dp. Fr. Jakl, kaplan z Hradce Králové. Na to
rozpředlu so debata o potřebách organisačních. Odpo
ledne na pořad jednání vložen byl bod o odborové
organisaci, o němě referoval dp. Jakl z Hradce Krá
lové. O praktické stránce odborových apolků pojednal
dále předesda všeodborového sdružení delegat p. Urban
z Kostelce n. Orl. Pan Hovádek pojednal © tisku. Na
atíniv důiežitost jeho, probral všecky ty obtíže a
útrapy, ješ jednotlivcům v této straně a straně celé
bylo prodělávati. O taktice pojednal red. p. Myslivec.
Hájil postop této lidové strany, u tlumočil ochota
k omíru, ale spravedlivému a Čestnému a dogevadní
mi katol. stranami. Na pozdravné telegramy sjezdem
zaslané poděkování a pošehnání zaslali ndpp : J. Em.
kardinál Skrbenský, kníže arcibiskup pražský, Ed.
Jan Nep. Brynych, biskup královéhradecký, M. Říba,
biskop budějovický a Em. Schóbl, biskap litoměřický.
— V ueděli ráno o 9. hod. zahájil předseda J. Ho
vádek vjezd a uvítal zvláště milé hosty bratry rol
níky, kteří ku dnešnímu jednání se dostavili. Slova
ujal se redaktor Šamalik, který vylíčil v řuči ové
příčiny, jež vedly k založení spolku katol. sedláků
na Moravě. Obolestech selského stavu obšírněji pojed
nali rolník p. Šafránek a P. Záruba vedlo jiných ještě.

Po provedené volbě roluického akóního výboru peseda Hovádek za povznešené nálady ejezd provoláním
slávy Jeho Svatosti Lvu XIII. a Jeho Veličenstva cí
saři rakouskému sjezd ukončil.

Zid Laasale, zakladatel social. de
mekraele, byl velkokapitalistoupevnéhozrna, po
vahy Neronovy, krvežírnivec, který marně snil o ve
likém moři plamenů, které vznítí hladové massy pro
letářů nad ulekanou epolečností lidskou. Drubý to
Robespiere, který marně tonžil po okamžiku, kdy a
jeho, demagožských nohou v krví váleti so budou
hlavy „měšťáků“, spoluobčanů, kteří dnes stejně jsou
hoapodářsky tištění, jako dělnictvo veškeré. Naproti
toma boldoval potají a největšími mamonáři a šlech
tici, udržuje tejný poměr 8 hraběnkou Hatzfeldovou.
Skončil jako milostný dobrodruh ranou protivníka,
uraženého mangela-šlechtice, v souboji v Ženevě roku
1864. © dělnictva vyslovil se na plesn v Paříži, na
jeho počest samými proletáři pořádaném: Ti chlapi
smrdí a mají plno blech.

Papírové roury ku rozvádění sví
tiplymu. Takových rour, hotovených navíjením pa
píru z dobré buničiny kolem válce v žádaném prů
měru, užívá ve nyní zhusta v Anglii. Papír namáčí
se roztaveným asfaltem, čímž se docílí úplné nepro
stupnosti a takové pevnosti rourových stěn, že je nap
jetí plynů neporoachá, aniž je jiné vnější vlivy v zemi
poškozují. Jednotlivé roury spojují se dohromady pásy
papíru asfaltovaného. Papirové plynovody chrání plyn
i před účinky tepla, protože jsou ze špatných teplo
vodičů zhotoveny. Elektrickými proudy se tóž nepoš
kozují, coš jest nemalou předností jich proti plyno
vodům z litiny.

Co uveze parmík f Velkoobchodníciobilím
v Berlíně dopravají uakoupené obilí po parafcích do
námořských přístavů, kde ae opět překládá na větší
zámořské koráby. V Berlíně naloží na jeden parník
800.000 až milion centů obilí; počítáme-li 800.000
centů, odpovídá to nákladu dvou tisíců železničních
vagonů, na něž lze naložiti po 200 centech, čili je
to sto vlaků každý o 40 vozech. Když se ještě vozil
tento náklad vozy, bylo k jeho dopravě potřebí 20.000
nákladních vozů a 40.000 konf, ns každý vůz nalo
žilo se 40 centů. (Co se ošetří nyní dopravou parní
kovou na pacholcích, seně, orsu, dobytku atd.7

Knbelíkovy příjmy v Americe. „N.
F. Pr.“ přinesla původní správu z Now. Yorku o trinm
fech Kubelíkových. Uvedeno tu, že rakouský kosulát
v Chicaga úředně potvrdil Kubelíkoví za čtyry kon
esrty příjem 108815 K, Je to světový rekord, překo
návající i Paderewského. Takó co do návštěvy dosáhl
Kobelík rekordu, přivábiv v Novém Yorku do dvanácti
svých koncertů přes 60.600 poslacbačů. Americká
zpráva vídeňského lista dodává, že též společensky
obhájil si Kubelík svou noblesou posici umělce nej
prvnějšího řádu.

Frant. Ekort, farář u Panny MarieSněžné
+ Praze, zemřel 20. května po delší trapné nemoci ve
věku 87 let. Zesnulý vynikl též jako spisovatel. Jeho
apis, vydaný ve avatojanském Dědicivl: Posvátná místa
král. hlav. městaPrahy“, sjednal mn jméno topografa
pražakého. Největším spisem jeho jeat pětisvazkové
dílo: „Církev vítězná“, kteréž vydal rovněž v Dědictví
svatojanrkém. Tyto „šivoty aratých“ vynikají histo
rickoa věrností a přesnoukritičností, Úvěčnělý farář
Ekert bral čilý podíl též v životě obecním. R. i. p.



Zid ministrem války. Z Říma se sdě
laje, že general Ottolenghi, šid, jmenován byl mini
strem války. To se dosud nestalo, aby byl žid mi
pietrem války, V budoucnosti se ukýže, jak se general
žid osvědčí.

Jak se podřekmouti? „Čas“ ze dno
16. května pod nadpisem „Jak žijemo?“ přináší člá
nek o Chotěbořsku, v němě mimo jiné píše o rolnické
organisací takto: „Nikdo z mladočeských důvěrníků
ne jí ujmonti nedovedi, neni sílena a živena Ani
Mladočechy, ani agrárníky, předsedá jí staročeský
velkostatkář Mixe, a není v ní čilejšího řečníka
a činitele, nežli je novoveseký farář P. Ferd. Vlček.
Jebo činnost nepodřekla se ani jedenkráte, pro koho
mezi lidem pracuje a jeho řeči nenesou nikdy stopy
eílo a přibarvení politického. P. Vlček tu něco dělá
— ostatní nedělají nic.“ — Dle „Časn“ tedy každý,
kdo mezi lidem působí, pracuje pro lid, jenom kněz
má jiné cíle. Můžeme ubezpečit „Čas“ v jebo zby
tečných starostech, že i dp. Vlček jiných cílů nemá,
než blaho rolnického lidu u že tedy se vůbec nemůže
podřeknouti. Neřečnít jen na Chotěbofeku, ale i
v okresech jiných. Ve svých soukromých rozmluvách
často naříká, jak to těžko a nás s organisací lidu
rolnického pokračoje. A konečně, nesvědčí to nejlépe
o řádném poroznmění poměrům, když se nezatahuje
do rolnických spoiků politika, kterou by se vše jen
rozeštvalo? Domníváme ae ostatně, že se dp.
Vlček proti této obzvláštní theorii „o Ipodřeknntí se“
sám důrazně ohradí.

Pouť do Ríma. Počátkemčervnabude Jeho
Eminancí odp. kníže-arcibiskap Lev Skrbenský uveden
do sboru kardinálského, načež ma bude vykázán ti
tulní chrám za velkolepých slavností. A ješté jiná pří
čina k ponti do Říma nás pobádá. Sr. Otec Lev XIII.
slaví letos 26letou památku avé papežské vlády. Vlak
poutní vyjede z Prahy v pátek 30. května odpoledne
a staví ce v různých městech. Podnikktelem výpravy
je osvědčený odborník p. Fiecher, majitel hotelu v Římě,
rodák královéhradecký. I. třída 285 zl., II. tř. 205 zl.,
III tř. 186 zl. V této ceně zabrnnty jeou jízdní lístek,
zaopatření na cestě a v Římě, noclehy, povozy a
vstupné do různých památností. Přihlášky a příslušný
obnos přijímá nejdéle do 24. května p. prof. megre
Jan Drozd, starosta av,-václavské záložny v Praze,
Karlova nl. č. 223.-I.

Putování měmeckých marek do
Čeeh k vůli šíření protestantismu a podvracení
Rakouska vení žádnou novinkou. Na počátka XVII.
století daroval na ten účel sám Bedřich IV.

falcký 150000 zlatých. Ovšem že za tuto sumičku
chtěl konpiti celon Českou korunu. I jiní němečtí

„přátelé“ Čecbů nelitovali nějaký ten pakatýlek ves
diti do loterie na Prahu. Unie evangelická podplácela
nekatolické stary se vší „obětavostí.“ Bylo jen chy
bon, že se o korunu naši drali mezi sebou €emi
„Ovapgeličtí“ spiklenci, Ač dal Bedřich IV. důkladný
závdavek, vyjádřil se ku př. Albrecht Brandeborský
při jedné hostině: „Trvám, že dřire nezemro, pokad
mi koroua českou ua blavu nepostaví.“ Podobný ohlas
se však ozýval léž ze Saska, Ale pro tyto již dávno
oinolé praktiky těžko ubližovati Loavonromákům ny
nějším, poněvadž tito o šíření ryzího evangelia daleko
nezištněji a poctivěji sc starají než ti dřívější. Že by
měli vážnost k evangeliu upevňovati blavně v táboru
vlastním, to nic nevadí, poněvadě mají ve větší lásce
nás Čechy než vlastní zpobanilé bratry; proč se tedy
těchto přátel tok. báti? Štědrost jejich k daším
obráceným jest veliké, ač to skromně zatajojí. Nevě
říte li, bláhoví Čecbáčkové, žádnému barcovníku hesla
„Pryč od Říma,“ tož ospoň předníma průkopníku,
Beřmano Wolfovi, plně důvěřujte. Tento Losvonromák
jest zajisté nejmravnějším dědicem Lutberových plánů,
poněvadi 8e morálkou Ligariánskou v ničem ueřídí u
co hlavního — duše veskrz poctivá, vlídná a neúplatná.

Výkaz
přispěvků na Sanatorium v Janských

lázních pra churavé kněze.
Nejdůstojnější b. Ordinariat v Bndějovicích . 2000 K
Nejdůstojnější h. Ordinariat v Brně 200

„Za tento dar zůstane oběma diecésím vyhrazeno
místo pro jednoho kněze každoročně; týž kněz
obdrží bezplatně byt a posluhu v domě po čtyry
neděle v Fuigoně.,

P. T. Monsignore Dr. Alois Frýdek, bisk. gen. vikář
add 100K

P. T. Mossignora Jan Klein, pap. protonotář, arciknězv Činěvaí< 24 eee 100K
4" Jos. Hofmann, arciděkan v Trutnově 100
5" PoCyril Kaněra, a bisk. notář, vik, sekretář

v Policim M. 22 0
- „ J. Šípek, farář vo Vys. Újezdě „16,
„ „ Jan Křivohlávek, děkan v Jablonném . 40,
„ „ Vine. Němeček, farář v Kněžicích 10,
= „Jos Šádeb, děkan v Kopidlně "0

P. T. Frant. Hanzl, farář v Hradisku . 40 K
r „Josef Tichý, farář v Lipolticích 40
„| » Ctěpá místní obec v Senožatech . . . 50 „
„ „ P. Cyrill Valenta, O. Praem., duchovní správcevSenožatech. -<< © < 4+. BUK

Václav Strnad, farář v Karlí . © 10k
„ Josef Tólg, administrator v Tratnově . 60 „
„ P. Lin. Mannz řádu kapocín. v Třebíči 4,

O další příspěvky snažně se prosí.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 17. května 1902. 1 hl,

pšenice K 14:60—16-40, dita K 1200—1280, jedmene
K 8 90—10-00, ovsa K 6 40—8-00, prosa K 9 00—10'00,
vikve K 9-10—1090, brachu K 1600—20'00, čočky
K 16-50—21-50, jahel K 1800, krup K 16 00"—24 00,
bramborů K 180—220, jetelového semínka červeného
K 90:00—00'00, jetelového semínka rus. K 0000
—00:00, máka K 31"25—36:00 Iněného semeno K 18:00
—2000, 100 kg. žit. otrab K 12'00, pšenié, otrah K 12 00,
1 kg. másla K 2 20—7'68, 1 kg. sádla vepřového K
160—1'76, tvarobu k 0-42—0-40, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibale K
0-00—000, jedna kopa drobné zeleniny K 100-400,
1 kopa zelí 0'00—0:00 K, 1 pytel mrkve 0:00—000,
1 kopa kapusty K 0:00—0-—, 1 kopa petržele K 3 00.

Listárna redakce.
Panu J. H. = Času v č. 186. Nebudeškoditi,

dáte-li vyšetřit svou logika některému psychiatra.
Nikdo jiný se ní zabývati nemůže.

Dopisy od pp. přispěvatelů do příštího čísla
vyprošojeme si o něco dříve, ješto pro svátek Božíbo
Těla bude uzavírka lista už ve středu odpoledne.

OBRAZY
K olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
x produkce nábošenské a historické,srcadla,
A rámce, lišty, Fímsy, kříše, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravé,
solidně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslcí
potřeby, všdy nejnovější

a dopisnice"B
a vše do oboru papírmického spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

JosefKieslich
o Hradci Králové,

Umělecký sávod pro kostelní práce a výrobu
rámců sal-ěcn r. 1891.
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ZENEKHLH

7 pa Ř

bodivář a'zlatník (8

: v Rychnově p. K.

přísežný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
Cenníky zašle.

dos, Krejčík v Praze
(saloženo r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dilny: na Letné, Belord
dého třída 613—VI1 Shad: Velká
Karlova vl. č 90. Budova So.- Vác

laoské sálošny,

doporočuje uctivě: jesle, křížové © , Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
solidaího provedení, čehož dokladem jest množství vy
svěděení veledůstojného duchovenstva.
Renovace sturých oltářů a kostelních

uařivení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech zárodn.
Původní nákresy, cenmíky a rospočty Desplatne a

Jranko. Ceny levné a přísnívé platební podmínky.
85- Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. 98
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Josef Neškudla,

c a kr. dr. vý dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 66

doporučuje P T. veledůst duchovenstvu
svůj všade? osvědčený m t.nobn do; oru
čeními nejčastěji: vyzunmenaný

věta)

a k. dv. výrobní závod

kostelních parameniů
praporů a kovovéhm náčiní — Hlaatr.
ceoníky, vzory n předně y k výběru na
požádání franku pe znnílají

Adresa vždy doslovně úplná.
OBBOORANEO0 DCD
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Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeohecne oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, Ivhodné a ne
škodné kou ení, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí,
Znečistění odlbvky vyloučeno. ©kus K r'gn, 3 kusy

K 4—, po obdrcení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodn: a zasílatelský dům,

vlastní výroby

po



Továrna a
na spracování ovoce

páleska kočaku a výroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

9 dříve sávodna sušitkování ovoce,salošený
E r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách

— nabízí —vú

EB koňak, elivovloi, borovičku, jeřabinku, <:rumy a punše, likéry, oladké ovocné
j wimo, bílé 1 červené, vimo ové (medici

nalni),vina sladká avíno Šumivé (iampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou

| alivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými
nými diplomys prárem rašení zlaté mánie

Vzorky zdarma a franko.

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní

prádlo a všechny v tenodbor

Ignáce V. Neškudla syn
5 (protokoloraná Arma)

4 v Jablonném nad Orlici (v Čechách) E
(bratr P. J. Neškudiy, faráře vo Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů.E
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku :

se na požádání franko zašlou.

[dd 4odniE84 tedudud

we- Místo —a
pomocníka zahradnického

bledá mladý a zručný
VÁCLAV FEIGL,

pomocník zahradnický
z VelkéSkalice, pošta Zbraslavice.

W ===
Vzorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené proti rheumatismu,
dně, lschyas, dále pro chudo=
krevné, skrophulosu, nemoci
. ženské atd.

Úplně nuchůá poloha
Výborná restaurace v režii. — Ceny
mírné. — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budotě. Pro P. T. obe

censtvo s okolí, pokud toto nehodláv lázních bydleti, a povzedo lázní
zamýšlí docházeti neb dojížděti, dal
nory láseňský lékař p. MUDr. V.
Maca stádsti svlášiní p. hodinou míst

nost, kde po vzstó lázní Jze sizni Ise ni odpočlnouti a se zo:aviti.

Račtesal žárati prospektta správylázeňeké.
p

MNIIKENLTELNMACUMEKT

l
FETECELULEM

——————2

HYr.

OTTA

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k, povolené kanceláři jen
F*raha-II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.

————

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízí

Branšeí JITOUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

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 věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

Navštivenky
všech druhů

nabízíBiskupská
knihtiskárna.
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| Založeno T.1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a otříbřené, sč seručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zajlou se již svěcené ae atvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocnval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e 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 Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

.at PSPUPSPT+OB“ Pozor:"fi
Všechny stěné pp. consumenty a odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozorůujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./8 t. r. veškeré ky
boliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“atd., na trh s velkými reklamami
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož Zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.—4
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 zužitkováí plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnuti. )3WoBB *GoBibi ©
PDOGPIGPIPIGLIESESD K

|

|
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|

dříve J. Jeřábek



Vracejeseodhrobudrahéhoa miléhoolcsnášeko,pana

Václava Vika,
sám to první svojí povinností vsdáli upřímné díky sa hojné a láskyplné účastenství, zýména vysocedůstoj. Pánu, panu Monsign.
Bohumilu Hakloví, dom. praelátu a protonotáři apošt. etc., sa laskavé vedení komduktu a dojemná slova u hrobu, veledůsí. a důstoj. pánům:
p. Igm. Lhotovi, faráři m. 0. v Oboře, p. Frant. Kašťákoví, b. nobáři a faráři v Sobčicích, p. Al. Dolkovi, faráři v Liskovicích, p. Jos.

, Hlavsovi, faráři v Chomuticích, p. Jos. Gabrielovi, I. duch. správci v Kartouvích, p. Amt. Vančurovi, kalechetoví o Hořicích, velecičným py.
Aloisiu Horovi, patron. komisaři o Holovousích, Jar. Fíalovi, učitelů s Nechanic a jeho pěveckému sboru, slavným spolkům: hasičs k
s Ohomutic a šívnostenskému s Holovous, a vůbec všem sa veškerou mám projevenou soustrast a úcíu k sesnulému! — Bak nejvýš dobrolivý
nechťjest každému hojným odplatitelem!

Antonín Vik, farář.V Chodovicích, v den pohřbu, 17. kodína 1903.

Kbodělzování.
Za přečetnéprojevysoustrasti a účastenství při pohřbu našeho vroucně milovanéhomanžela,otce, bratraa zetě, pana

: VÁCLAVA PLÍŠKA,
jichž se námdostalo,nejerdečnější dík.

Zejména důstojnému dachovenstvu, slavným spolkům a všem přátelům a známým,kteří drahého zesnulého k věšpému
vdpočinku doprovodili.

Všem odplať Bůh!
"T'ruchlící rodina.Ve Hlinsku, 16 května 1902.
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= SUKNAZ
na taláry a jemné modní látky

pro pány šidámy
k nastávajícímu období

a nejlevnějšípevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocuého
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní upolečenstve

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jeat třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty

má stále na čepu výtečný
„plzeňský prazdroj“.

Josef Randáček,
hostinský.

volujeme zvláštní výhody.

Jediná odborná dílna toho druhu v Hradci Králové.

WRD“Zlatámedaie.-gy ©(Jdborná dílna sochařská a kamenická | =" 97%"3Mór.sýstovac Hradci

Františka Pražáka v Hradci Král.
u Pražského Předměstí.

Dopvručuji se P. T. obecenstvu ku provedení prací sochařských, kameniokých a ornamentálních v mramoru, sienitu, žule
a pískovci. Umělá práce kamenická a ornamentální pro pány stavitele. Veškeré práce hřbitovní Jako: hrobky, desky do zdí, pomníky.
Provedení prací těchto věnuji jakožto odborník veškerou péči, by vše bylo řádně a architektonicky provedeno Za vzorně provedení
veškerých prací ručím, tak že může každý volně znalce sobě povolati.

Práce figurální provádím buď dle modelu neb fotografie A mohu každého pana odběratele řádně obsloužiti. Návrby Leb
skizy dle přání v každé době a zdarma. Písmo při odebírání pomníků neúčtuji. Dále upozorňoji na nově zřízený sklad sienitových,
mramorových a pískovcových pomníků za ceny levné.

Prose o laskavou přízeň, znamenám se v úctě František Pražák.hu- -není
Majitet Politické družstvo takové v Hradci Králové. — Vydavatel « zodpovědný redaktor Antonin Pouhu0u. — Iiskem vsik. kmhtiskárny v Hradu Aral.



Beseda.
WVkaranténě.

Píše Jos. Konusl.

Nikomu bych neradil, aby cestoval do
Orientu, je-li v Alexandrii nebo ve Smyroě
prohlášena karanténa. Ať nemyslí, že 88 do
stane do Jerasalema a těmto dvěme městům
bude 8e moci tak snadno vyhncnti, ač nejede li
parníkem poutnickým přímo do Jaffy. Města
tato jsou zvláště obchodní a každý parník má
pro ně náklad, tak že tam stavěti musí a tím
je samořen. Jako dráhu neživí pasažéři, nýbrž
náklad, tak je tomu i při dopravě vodní.

Říká-li se, „čas jsou peníze“, pak to platí
dvojnásobně o karanténě, jež připravuje nejen
o čae, ale i o peníze. Na lodi nutno ovšem
platiti a to o třetinu více, než v době plavby
samé. Kapitán mosí zaplatiti za své mužstvo
týž poplatek úřadům tureckým, jako každý
jiný pasažér a kdo mu to má platiti, než ces
tující I. a II. třídy! Třetí třída musi stráviti
čtyry, po příp. i více dní ve zvláštním laza
retu, kdu jsou ovšem rovněž odloučení od ce
lého světa, t. zv. panstvo pak může zůstati na
lodi, což je v jistém ohledu dobrodiním, ježto
lazarety turecké jsou zařízeny po tarecku, po
strádajíce — bezpochyby k lepšímu udržení
čistoty — všeho nářadí, ba 1 postelí. Kdo
nemá houní, masí spáti prostě na zemi. Strava
obstarává kantinský a ta je taková, jaký je oD
sám; naši lidé měli štěstí, že generální lókař
v Beiratě je Němec a že vzal ohled nu jejich
stižaosti a tareckého kuntiuského nahradil
křesťanským. Po skončené karanténě je pro
hlídka, za kterou se platí 6 franků; celá věc

je turecký závod na vydtrání peněz z cizinců,kteří platí nejprvé 6 fl. za vidování pasu to
reckémno vyslanectví ve Vídni a vedle toho
všelijaké poplatky zdravotním komissím. Kdyby
byli Tarci opravdu tak čistoty dbalí, začali by
nejprvé sami od sebe a ne od cizinců, kteří jsouce
čistotnější a lépe živeni, proti t. zv. „pestis bu
bonica“ jsou otužilejší než domácí obyva
telstvo. V době, kdy jsme dleli v Alexandrii,
bylo tam 11 případů mora; my procházeli olí
cemi často nejšpinavějšími, jeli po lodi, po
drůze, kde je frekvence největší a zůstali jsme
i jinak zcela zdravými. Tarečtílékaři udělali
by lépe, kdyby uejdříve ametiště po ulicích,
tyto reseivoiry bacillů dali odstraniti.

Ještě jednu nepříjemnost má kuranténa.
Kdyby již ožalel jerusalemský poutník čtyr

dní a marně vgozených peněz, nastane munová starost, jak se dostane po ukončené ka
ranténě dále; tak šťastným není každý, aby
mu karanténa byla o několik hodin zkrácena a
to k vůli lodi, jež právě jede do Jafty. My
jsme zachytili prostřednictvím rakouského gener.
koneula hraběte Khewenhůllera aegyptskou loď
Khedivial, jež vezla čtyry sta poutníků do
Mekky a v Jaffě se stavěla. Někdy však třeba
znova dekati a to několik dní, nechce-lise poutník
evěříti maléma pobřežnímu parníku, na němž je
při bouřlivějším moři, nebledlc k jiným nebez
pečim, život nesnesitelný pro ohromné kymá
cení, po případě nutno cesta nastoapiti pěšky
do Haiffy, jež trvá povozem plných 20 bodin
a to po cestách krkolomných. Až vystaví
Němci svou konknrenční dráhu z Haify do Jara
saléma přes Nazaret, pak bude většina poutníků
vystupovati na sv. půdu v Kaifě a ne v Jaffě,
kde při bouřlivém moři je vylodění vůbec ne
možným aneb velice nebezpečným. Mezi ska
leky jafokými našlo mnoho cizinců svůj hrob,
dříve než sv. zemi políbiti mohli; oemá Jaffa
vlastně žádoého přístavu a proto se nemůže
smoci přes to, že je nejkratší cestou do Jernsa
lema. Trvá-li bouře déle než den, nastoupí
parník svou další cestu do Port-Saidu, Ale
xandrie neb Kajfy nestaraje 8e, co tomu říká

poutalk do Jerusaléma, jenž má potěšení v něterém z těchto měst vyčkati novou loď do
Jaffy s příznivější počasí.

Nevlídné byly to tedy myšlénky, jež mí
haly naší blavon, když jeme se octli z Alo
zandrie na Širóm moři eměrem k Syrii. Po
boda byla krásná, moře klidné a byla naděje,
že počasí toto potrvá, takže věrubylo ho škoda
etráviti v přístavua karanténě, jíž jeme vstříc.
Jeli a k vůli nfž nás tak daleko hnali.

Již z daleka jevilo se něco jako oblak,
s něbož vystupoval velkolepý zjev Karmelu a
ev. země. Blížíme se víc a více a přec nesmíme
tam, kam oás srdce táhne, ač jsme vzdálení
en as půl hodiny cesty a mohli bycbom při

dné hladině dosíci lodičkou cíle. Tolik jsmo
skusili i bouři prodělali, tolik ge vatěšili a
pyni misto vyplnění touhy znova situace tak
nepříjemná,

Na lodi zatím pilně myjí a drhnou, aby 8e
stará Singapore co nejvíce úřadům tureckým
Mbila. Plavčíci připevňují vlajky italské a k nitu

šlutou na znamení, že loď vjíždí do karantény.
Zlutočervené pobřeží av. země je jit za

námi, před námi Libanon syrský a jeho sněhem
krytí velikáni, pod nimiž zelené břehy starého
Tyra, Sydonu, Ptolomaidy, měst bývalé Fenicie,
kolébky lidské kultury a obchodního střediska
na středozemním moři v dobách, kdy krom
Egypťanůs Feničanů jiní národové neznali krajů
zámořských.

Dojiždíme k Belruta, jenž, dřímaje tiše
v ukrytém záliva, prozrazuje se svými zahra
dami a vinohrady, tvořícími zelenou bránu
prvního přístavu Syrie. V přístavu čeká již
vice lodi, Khedivial, řecká Daphne, rakouská
lojdovní loď, francouzská Anrora a nádherný
výletní koráb hambarský Augusta Victoria, jež
másvouhudbana paluběa cestujepouze8pa
sažéry, jež v nejznamenitějších přístavních
městech vysazuje. Všecky nesou vlajku žlutou.
Zdvořilá Augusta Victoria doprovodila odjíždě
jicí lojd. loď rakouskou bymnou. Zastavujeme
se od města na dělový dostřel a jedno z nejkrás
uvějších panoram světa máme před sebou Vzadu
mohatný Libanon sa svým 2600 m vysokým
Saninem, na němž je věčná zima, níže vesnice
syrské, kláštery a villegiatory bohatých Syřanů,
kde věčné jaro a dole u moře v amfiteatrál
ním polokrabu Beirut. Co platna však všecka
romantika, mosí-li ji míti člověk stále před
sebou jako obrázek v kalleidoskopu, jenž ne
dochází změny. I romantika unavuje, trvá-li
dlouho. Obraz Beirntský je věru zrovna jak
Neapol k nezapomenuti. Věřím, že již staří
poznali krása a cenu tohoto, pro přístav jako
etvořeného místa a že založili zde na dějepisné
události tek bohatý Beritos, jejž i králové
negyptští uznali za hodný, aby ho dobývali.
Dnes je Beirut syrskými Athinami, moha 86
vykárati toliku Školami a ústavy vzdělávacími,
že se 8 ním málokteré město Orientu měřiti
může. Obyvatelstvo je a polovice tarocké, z po
lovice křesťanské, krom slušného počtu židů.
Jsou zde katolíci, protestanté, ajednocení i
nesjednocení Řokové, Drasové, Maroniti, Ar
méni — čtrnáct náboženských vyznání, žijících
zde v nerušené shodě. Nejvážnějším kulturním
činitelem a těž nejváženějším z křesťanských
řádů je řád jesuitský. Obrovská kolej svatého
Josefa spojena s universitou, t. j. fakultou
bohosloveckou, filosofickou a lékařskou s gym
nasiem, na němž se přednáší francouzsky,
arabsky a latinsky, pří návala, že nemožno
všem žadatelům vyhověti, s massem, parní knih
tiskárnou, jež je jednou z největších na světě,
s dílnami řemesinými atd. Žije zde a vy
víjí činnost nejpožehnanější přes 100 členů
řádu a v internátě nachází se přes 200 cho
vanců. Ta vlastnost neupře jesuitům ani nej
větší jich nepřítel, že rozamí umění, vybrati
pro sebe lidi nejschopuější a že jsou dnes řá
dem bez odporu nejučenějším. V zemi, kde
žije tolik náboženských sekt, je třeba též mužů
celých, zbožných, obětavých, kteří naši věc
katolickou dovedou repraesentovati. Zvláštní
zjev! Nevěrecká Francie řády doma vypuzuje
a zvlášť jesnité jsou jí trnem v očích, na vý
chodě však je ráda, když řehole pod protek
torát její se utíkají a tím navzájem republice
politicky prospívají. Doma kněze tupí, z nich
osměch si tropí, zde francouzský konsul ře

kolníky vyhledává, s nimi večery tráví, k nim
ke stolu zváti se dává, krátce nejdůvěrnější
přátelství udržoje a dávno bylo by po t. zv.
protektorátu francouzském, kdyby řehole samy
se pod něj neutíkaly, ač jim je málo platen a
kdyby Francii zanechaly na východě jejím ne
odvratnému osudu.

Vedle jesuitů působí zde františkáni, kteří
jsou v každém téměř východním městě, laza
risti, kapucíni, sestry sv. Vincence Paul. a
Notre Dame de Nazarett, vedle toho jsou tu
čtyry kláštery maronitské, více arménských a
řeckých kostelů. Za městem, směrem k Tri
polisu je kaplička, kde dle legendy av. Jiří
draka zabil, ač to snad má jen allegoricky se
roznměti o boji, jejž tento světec vedl proti
římskému pohanství. Zmínky zaslabuje oslava
Zbletého jubilea papežské o v Beiratu. Jaký
vliv tu mají jesnité, vidno z tobo, že na oslavě,
jič oni pořádali jako nejblavnější repraesen

tantí Říma, účastnilo se celé skoro město a
my měly vzácnou příležitost, pozorovati toto
skvělé osvětlení, jež u nás bylo by přímo ne
možností, z lodé, odkud se tak krásně vyjímalo.
Již kol 8 h. pozorovali jsme, vlastně elyšeli
v městě zvláštní rach; pojednou počne Beirut
illuminovati, Tislceré lampy, svíčky a lampi
ony objeví ge v oknech, hudba počne prochá
zeti městem, vzhůra vznášejí se rakety, mocný
reflektor hází světelnou zář na jednotlivé ob
jekty, zvlášť na naši loď, o níž ee asi z kon
suláto otcové jesuiti dověděli, že chová pout
níky jerusalemské, osvětlené balony vznášejí
se L horám libanouským. K tomu teplá orien

tální noc — věra pohádka z tisíc a jedné noci.
Podivný zjev! U nás, kde žije 93"/, katolíků,
vystaven je papež veřejné potupě v novinách,
brožorkách, časopisech, veřejných shromáždě
ních, ba i snómovnách, zde, kde jsou všeho
všudy 29, rozléhá se nadšení: „eviva papare I“
U nás, v státě výhradně katulickém, nápadné
ignorování jubilea papežského, zde nepatrná
menšina manifestuje a ostatní obyvatelstvo
spolu tleská, Od tá doby, co jsem byl svědkem
oslavy stařečka na stolci sv. Petra v Beirutů,
nemám při všech hrozivých a nepříznivých
zjevoch naší doby žádné obavy o církev Páně
a autorita papežskou. Kde je cos podobného
možno pod tureckou vládou a mezi 14 vyzná
ními náboženskými — tam to 8 katolickou
církví stojí skvěle. Ona je velmocí a ton přese
vše protestantské hnutí zůstane. Vůbec našel
jsem na východě, až na chrám Božího hrobu,
daleko více náboženské anášelivosti, slyšel
jsem s daleko větším respektem mlnviti o pa
peži a církvi, než v katolické a výhradně kře
stťanská Evropě. U nás při podobných příleži
tostech vyrakovala by celá byrokracie, co tomu
řeknou protestanti, zvlášť ale židé, zde jesuité
učiní počátek, celá město jde spolu a turecké
úřady starají se o pořádek.

Když svého času zodpověděl papež zdvo

řile sultánův dopis a diplomaticky vyjádřilsvé přání, aby spravedlivá věc zvítězila, spu
stili socialistá rámus, že hlava křesťanstva
žehná tureckým zbraním. Může ten, jenž má
v turecké říši tolik svých příslašníků, vydaných
na ipilost i nemilost vládě cizí, jednati jinak,
než diplomaticky? Kdyby jednal opačně, netr
pěl by on, ale věc katolická,

Protestanté mají zde velkolepé školy,
pokud se však vysokého učení týče, ochromili
Jesuité svou universitcu každou další jejich
činnost do daleké trvám budoucnosti, ježto tato
je navštěvována i od jinověrců.

Při velekrásné své poloze nechová Beirut
uvnitř mnoho krás — jeť špinavý jako každé
město Orjentu. Proto nelitovali jsme, když
nadešel pro nás kýžený den odjezdu a konec
karantény. Na štěstí byla ochotna vzíti nás
aegyptská loď Khedivial do Jaffy. O něco dříve
dostavil ae lékař a úředník, prohlédl loď, vy
bral poplatek a pronesl osvobozující výrok:
„libera pratica.“ Žlutý prapor sňaf, Singupore
činila přípravy na další cestu Syrií, kdežto
tmy rádi dali jí vak a vstapovali do člunů, jež
nás tichou hladinou nesly ku Kbediviála. —
Nuž nyní snad po dvacetidenní cestě polibíme
svatouzemi....

Zprávy hospodářské.
Americké nebezpečí.

V poslední době zabývají se hlavně poli
tikové v Anglii a Německu otázkou, jaká hos
podářské nebezpečí hrozí ze vzrůstu Severní
Ameriky stárnoucí Evropě. Hospodářský vzrůst
Sev. Ameriky jest přímo úžasný. Uvedeme zde
jen několik dokladů. V přední řadě jest tu
silné a dobré státní tospodářství. R. 1901 bylo
621,598.546 dollarů výdajů a 699,316.630 dol.
příjmů; byl tedy přebytek v berních poklad
nách za loňský rok 77*/, milionů dollarů. Na
rok 1902 jsou státní příjmy Sev. Ameriky od
hadnuty na 688 milionů dollarů a výdaje na
588, zbude tedy v pokladnách 100 milionů dol
larů přebytku. Něčím podobným se nemůže
vykázat ani jeden stát v Evropě. Koncem r.
1900 měl státní pokladník severo-amerických
států 543 milionů dollarů ziata v pokladně oa

jeden stát evropský, Zlatých mincí v oběhu
jest za 1125 milionů dollarů a za 611 milionů
dollarů mincí stříbrných. Severní Unie má
4588 národních bankovních ústavů v činnosti.
Tuzemských daní bylo za r. 1901 zaplaceno
pouze 3068 milionů dollarů od národu,80 mi
lionů lidí čítajícího. Obyvatelé Rakouska a
Uherska musí ročně platit alespoň 1000 mi
lionů koran daní a přece čítá rakousko-aherská
říše sotva 44 milionů obyvatel.

Obrovské je bohatství Unie na darech
Boží přírody. Roku 1900 sklízeno v Sev. Ame
rice 9,436.416 žoků bavlny, 302,502.328 liber
ověl vlny. dále sklidili farmáři 523 milionů
bušlů pšenice a 2105 milionů bušlů kukuřice.
Ohromná je těžba nerostů. R. 1900 vytěženo
3,829.827 uncí zlata v ceně 79 milionů dollarů,
stříbra 57,647.000 uncí v ceně 36 milionů dol.
Mědě vytěženo 2-7, surového železa 150, uhlí
2678 milionů metráků, petroleje 2661 milionů
gallon. Vytěženáé takto nerosty měly cenu asi
1900 milionů dollarů za jedinký rok 1900. To
vše jest v Severní Americe během posledních
20ti lat takřka ze země vydupáno. Kdežto ná



rodní jmění Severní Ameriky se před GOtilety
odbadovalo na 7185 milionů dollarů, cení se
dnes na 943000 milionů dolarů. Na jednoho
Američana připadá dnes pouze 12 dollarů
státního dluhu. Amerika platí úroků na státní
dluh sotva 150 millionů koruo naší měny a
my chodáci jen v Rakousku platíme ročaě
úroků na státní dlah 370 millionů koruu;
Maďaři platí nyní 290 milionů korun úroků
ročně na státní dlab. Všech peněz v oběhu
bylo koncem r. 1900 v Unii za 2175 milionů
dollarů.

V záložnách severo amerických bylo lod
ského roku oloženo vkladů v obnosu 2697 mi
lionů dollarů. V uárodních bankách bylo ulo
ženo touže dobou 3044 milivnů dollarů. O
tomto vzrůstu amerického bohatství rozhovo
řil se nedávno powojorský list Atlantic Monthly.
Mezi jiným praví teuto list následující: Až do
r. 1890 byla Amerika povšechně vzato státem
převabou zemědělským. Amerika kupovala
£ Evropy tolik zboži, že ji z toho, co do
Evropy prodala, zbylo ročně sotva 40 milionů
dollarů, obnos to, který sotva stačil na úroky
pro cenné americké papíry, které jsou v ru
kou evropských kapitalistů. Jen r. 1896zapla
tila Sev. Amerika Evropě78 milionů dollarů
ve zlatě různých obchodních pohledávek. Roku
1893 byl v Londýně prohlášen úpadek ban
kovní firmy bratří Baringů. Finančníci v Lon
dýně a v Paříži octli se v nouzi a upomínali
své americké dlužníky, následkem toho ply
palo do Evropy ještě více zlata ze Sev. Ame
riky. To provedl r. 1897 Mak Kinley svou
celní politiku, ustanovil na evropské tovary
vysoká cla, dovoz z Evropy byl valně obmezen
n následkem toho během posledních Sti let
zmohutněl americký průmysl tou měrou, že
počíná vítěziti po celém avětě.

Americké parostroje hřmí po amerických
kolejích nejen kolem pyramid v Egyptě, nýbrž
také po nedozírných pustinách Sibiře. Ony svá
ží poatuíky Hindoské ze všech končin Iodie
k posvátnému toku Gangesu Před Jimi lety
byla v Anglii jen jedna lokomotiva urobená
v Americe, dnes není v Anglii sni jedné drá
hy, která by neměla pro své rychlovlaky ame
rických lokomotiv, Americké železné konstruk

ce mosta poon se na řekách Asie, Australiea všech dílů světa. Kde jest dobré zeměděle
tví, tam se užívá amerických hospodářských
strojů. Nesčetné spousty fonografů, šicích, pra
cícha psacích strojů se dnes vyvážejí ze Sev.
Ameriky do celého světa.

Americké stroje k sázení písma jsou sko
ro všudy v tiskárnách v užívání. Americké
dvoukolky jsou co do lehkosti a elegance nedo
stižitelné. Pivovary a vinné sklepy mají svoje
nádobí, kádě, sudy a pod. dnes z dubových
fošen, které vyrostly na březích missisipských.
Příčiny tohoto průmyslového a hospodářského
rozvoje sev. Ameriky jsou různé. V přední
řadě jest to ovšem ohromné bohatství přírody,
které jest dosud málo vyčerpané, kdežto
v Evropě tomu již není tak. Hlavní příčina
pak jest, že Amerika nemá stálého vojska. Se
verní Amerika má jen 80 tisíc mužů občan
ské milice, a její vydržování i námořní váleč
né loďstvo stojí ročně Ameriku pouze 205 mi
lionů dollarů, kdežto Evropa má v míru na 4
miliony mužů, jichž vydržování stojí ročně
1850 milionů dollarů americké měny. (1 dollar
jest 4 K 80h).

Tímto ohromným výdajem na vojsko se
velmocenské státy v Evropě hospodářsky musí
vykrvácet nadobro. Mimo toho jest těch 4 mi
liony mužů nejlepších to pracovních sil odej
muto hospodářské výrobě, čímž evropské vo
jenské státy ročně ztrácí ohromné kapitály.

Nemusíme se zde ani o tom rozepisovati,
že ozbrojený mír evropský jest činem Pruska.
My musíme hlídati Prasku válečnou kořist z
roku 1870 a Rusko musí též vydržovati ne
přirozeně velikou armadu, aby Prusko nepře

Beal Ještě jednou Francii nebo Rakousko.hutě mají na to v Berlíně až dost.
, A nyní si představme, že i náš ministr

vojenství baron Kriegbammer vyrakoval letos
8 požadavky na srimadu, které činí dohromady
výdaje na rok 1902 okrouhle 450 milionů korun.
To ještě zde nebylo.

Takovým způsobem bude armada Ra
kouska ne ochránkyní říše, ale vlastním hro
bem blahobytu a konečně i celé existence Ra
konska. Rakousko kleslo úplně na vasulní
stát Pruska, Co se z Berlína do Vídně poručí,
to se zde musí vykonat, Konečně tvoří sílu
Sev. Ameriky stálý čerstvý prond přistěbo
valců. Největším bohatstvím státu jest přece
člověk, občan sám. Stát bez občanů jest pouhý
stín, pouhé nic.
„ o Roka 1901 přistěhovalo se do Sev. Ame

riky 562.868 lidí a sice jen z Italie 137.807
osob, z Německa 34.742 osob, z Rakouska
42.000 osob. Znalci tvrdí, že Sev. Amerika bude
roku 1950 čítati 180 milionů obyvatelstva,
pak-li totiž potrvá tento přistěhovatelský proud
nadále tak jako dnes. A všechuy tyto miliony
najdou v Sev, Americe místa až dost. Jestliže

dnes Amerika vyváží ročně za 1487 millionů
zboší, co bude za 50 let?

Již dnes prodá Amerika za 900 milionů
dollarů ročně obilí, mouky a potravin do
Evropy. A ov bude za 50 let?

Půjdon-li poměry tak dále, rozdrtí Ame

jia hospodářskyzestárlou Evropu za krátkouobu.
Dnes již v Anglii trnou továruíci nad

americkou záplavou železa, strojů a pod. Za
stárlé Evropě pak nezbade nic jiného, než
vzavřít Americo své hranice, odzbrojit svoje
vojska a začíti zdravou sociální politiku, Zda
se ale tak stane cestou klidnou a mírnou a
nikoliv po hrozných revolacích a bojích, to je
ovšem zustřeno rouškon budoacnosti.
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Kostelní náčiní
BEE" vlastní výroby"if

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje A znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

OOOOOO000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ii

PR“ Božíhroby,"ji
OB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod. Ď

Mnoho pochralných přípisů vyloženo :

s Jan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA--I,,

č. 146 at., Malá Karlova ol. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) dopornuěnie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Šelelnými rámy, sí.

čéms 1 vsasením.

" Vetkeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRD“Nesdetnáveřejná i písemná pochvalná uznání. "JB

Založeno roku 1836.

Jó kusů nových kočárů,

20 párů anglických postrojů

Jan Černý,
hotovitel kočárů

v Hradci Králové vedle bisk, residence,

gap> Několik pěkných ojetých
phačtonů, též 1 kučir málo opotřebo
vanýlevněna prodej.i

Příležitostné dary.

(Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Ecrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně zásobenísklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré 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 se přijímají a levně shotovují, téš *

| veškeré správky hodinek se vyřizují. 'OY*Vše za levné ceny. "B !
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Oltáře,sochyaj.
vé vkusném a levném provedení

přesnědle předpisůcírkevních vkašdémslohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a soohařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

blédnutí franko zašleme.

Vejlepšíodporučení! Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Jan Horák,
soukenik v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

' vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taléry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
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Katování.

Je tomu učkolik let. Obdržel jsem psaní
od jednoho pana učitele, který mne však pro
all, abych jinéna jeho neprozrazoval. Psal mi,
že v jeho třídě vykládal pastor dětem význam
alova „katolík“. Pochází prý to od alova kat,
jelikož katolíci evanjelíky katovali. To by
bylo tudy usi tolik, že katolíci evanjeliky
mučili, jako kati mučívali zločince. Onen
pastor brzy na to v mladém věku zemřel. Na
což když vzpomenu, prosívám Boha, by na
ubobém tom šiřiteli čistého evapjelia neplnil
hrozby své, obsažené v slovech známého po
dobenství: Vydal jej katům.

Ale když už se stalo a onen pastor tak
krásně své děti konfirmoval, nemůže nám
nikdo za zló míti, jestliže my ob čas pouká
žeme, jak evanjelící katovali katolíky. Dnes
uvedemo příklad z dějin domácích. Podnes
vštěpuje se dětem i studentům, že katolíci
zavinili bitva na Bílé hoře zbořením evanje
lického kostela v Broumově a 54 pastorů
z Němec sem zásluhou vlády naší přivandro
valých ohřlvají tato povídačku o Broumově.
Nikomu z našich liberálů ani nenapadne, že
by katolíci oproti protestantům taky někdy
byli bývali v právu. A bude to dlouho trvati,
než se přesvědčí, že dle tehdáž platného zá
kona protestanté neměli práva na statcích du
chovních kostelů atavěti, a že oni totiž násilně
porušili sákon. To však povídám jen mimo
chodem Chci přijíti k tomu katování.

Bylo to roku 1619, když broumovský
opat Volígang Zelender obávaje se, že ho evan
jelící zabijí, tajně z Broumova odešel. Sotva
se to však rozneslo, vrhli ae evaojelíci na
klášter, drancovali a slídili po řehojnících,
z nichž však jen jediný — farář městský —
Michal Lukáš tu zůstal a utekl se do kostela.

Zajímavá stala se věc. Drancající evan
jelíci nalezli v klášteře obraz opata Zelendra.
ajednou zapomněli na svůj katechismus či

vlastné na modlářství, jež podnes katolíkům
vyčítají, když tito obrazy svatých osob v ucti
vosti mají pravíce, že úcta neb neúcta obrazu

vá“ na osobu,kterou obraz představuje.ili páni lupiči do kláštera broumovského
vniklí stvrdili tento náhled katolíků tím, že
popadše. obraz opata předetavující oči na něm
vypíchali, tvář pořezali, na ráměstí jej vyvlékli
a na šibenici pověsili pokřikajíce: Opat Volf.
gang, ovat Volígang! Pak zase obraz sňali,
blátemjej do kláštera zpět vlekli a na konec
oknem vyhodili. Byli to snad nedostatečně
konfirmovaní nováčkové, že si tak wálo učení
pastorů pamatovali, dle něhož úcta neb neúcta
obrazů na osoby nepřechází, ale samému ka
mena, dřevu, plátna platí, a tudíž modláčstvím
jest. Ono to sice podnes bývá, že ovanjelíci
tu i tam zneuctí kříž sobrazem Ukřížovaného,
nebo sochu Panay Marie, jak se to o samém
jednom pastorovi v Krkonoších povídalo,
Jsou to bloudi, že se na kus kamene anebo
papíru tolik zlobí. Obzvláště toby bylo divno,
že by sám pastor dětem říkal, že to jen kus

apíru atd. a pak se na ten papír tolik zlobil.
aždým způsobem je však pravda, že evanje

líci broumovští o obraze: Opat Volígang kři
čeli, a tudíž svou zlost z obrazu na osobu
přenášeli.

To však bylo jen katování obrazu. Ale
došloi ku katování osoby.

Když novým čistým evapjeliem nadšení
lapiči klášter vydraucovali a co odnésti ne
mohli, rozbili, vrhli se do kostela. A tam na
lezli faráře, který byl meri tím Velebnou
Svátost ukryl, jakož i drahocenné monstrance,
kalichy a jiné toho drohu. Klečel ta před

. obrazem svatého řeholníka, benediktina Voj
- těcha, biskupa pražského. Nyní vzplanula hor

Jivost ovanjelická na novo a vzkřikli: „Kde
json kostelní poklady? Vydej nám poklady!“
Farář mlčel. „Však my tobě jazyk rozvážemel“
— a hned pro kata poslali. Kněze odvedli na
dvůr, a když kat přišel, porončeli, aby knéze
smučil. Kat však odvětil: „Povinnost svou

a
konám na sločlucích, nikoli na muži boha
bojném. Bůh mne chraň, abych tohoto hodného
kněze mačil“. Tak řekl a odešel. Ale vedral
se tam chlap surový a fanatický nepřítel kato
liků. Ten se k dílu katovskému nabídl. I ztrý
znil faráře a řeholníku až hrůza. Kněz mlčel.
I aáhnuto k mučení nejohavnějšímu — na
údech, jež stud přirozený přikrývati velí. Toho
kněz ctihodný snésti nemohli vyzradil po
klady.

To je tedy znamenitá ukázka katování
„ovanjelického“. A je vidět, že je dvojího druhu.
Nejprv je to mučení obecné, a potom zvláštní
protestantská odruda — nestydaté. Že nepře
háním, tobo důkazem jest katování anglikánské.
Tam totiž katolíkům — nejraději kněžim —
na veřejném popravišti před tváří nesčetného
zástupu diváků, bezpochyby i žen a dětí (!!),
uřezávaliúdy,kteráži divochovépřikrývají.—
Takové tedy světlo rozlilo se po světě tím
čistým evanjeliem! To byla ta reformace! Toť
ta oprava církve, náboženství, světa! A k tomu
ještě nestydatost nová — odváděti slovo ku
tolík od katování, ačkoliv i pastor dobře ví,
že katholikos je tolik jako obecný.

Zajímavo však jest pro dny naše tv, že
právě tam, kde se dosud mluví o čistém ovan
jeliu, a tam, kde se na místo křesťanství chce
dáti lidskost, a konečně tam, kde se — jako
se ve dvořích lije na hnůj hnojůvka z pampy
nebo ze „šoufků“ — špláchá „osvěton“, že

tedyprávě tam je oblíbeno katování katolíků.čje se tak ovšem papírem a černidlem.
Zmínil jsem 8e o tom nedávno. Ale dnes po
dotýkám, že toto novověké katování má taky
dva drahy. První nazývá se „špinění obecné“,
a vykonává 80 nejraději na kněžích a řehol
nícich. Počestný člověk se ovšem nerad dává
na katovství a kdyby již se dal, byl by snad
podoben onomu katu, který řekl: „Povinnost
svou konám jen na zločincích.“

Ale pokročili jsme tolik, že se naleznou
vzdělaní a polovzdělaní surovcí, kteří za pe
nize a zfanatické zášti proti všema katolickému
zločince nechávají na pokoji, ale nejlepší lidi,

drahý druh toho protestantského katování jest
podnes oblíben. Jest to katování nestydaté.
Tim, co jest proti studu, nejraději se zabývají
páni z Času, z Hlasů ze Siona, z Osvěty atd.,
následujíce v tom židovské kollegy vídeňské.
Ač obyčejně lhou a nestydatost ze svého tá
bora umlčují, přece tu jako v Broumově a
vAnglii před tváří celého zástupu, i dětských
ještě (nebo klukovských) čtenářů lživě a utr
hačně odhalují, co počestný divoch přikrývá.
To je to světlol To je to lepší křesťanství!
To je ta lidskost! Posledně jsme se dočtli
v Obnově, jak jeden pan doktor, od katolíků
k avangelíkům masarykovským odpadlý, po delší
čas katoval jednoho katolíka. A dáváme svě
dectví pravdě, že konečně onen katovaný pán
bez ohledu mu morálně vypráskal. Konal jsem
při tom studie filologické (mluvnické) a zkou
mal jsem, co to jest katovati a katován býti.
Onen pan doktor snad toho dne zapomněl na
to „katovati“ a zvěděl, co to je „katován býti“.
To prvni nebolí, to druhé bolí. Není-ii pravda,
pane doktore?

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 2T. května.

(Posmámky k událostem letošního můje v Prase,
sejména k odbývanéímusde sjezdu profesorů českých
středních škol ake sjesdu učitelů českých škol měš.

ťanských a obecných.)

Nejkrásnějším měsícem v Prare jest nade
všechnu pochybnost měsíc květen, máj. Neníf
dnů líbeznějších nad dny májové v Praze, když
se květen dobře povede. Ihned příchod jeho
vítán jest zde radostnou, veselou hudbou ve
Královské oboře, kde si dne 1. tohoto luzného
měsíce záhy po ránu při její zvacích dává

Imserty se počítajílevně. u
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všecko mladé a spanilé, čím ae Praha honosit
může, přátelské dostaveníčko. Stráně, zahrady
a sady kolem Prahy i v Praze začínají 8e
rychle odívati v nový brčálový svůj šat, jejž
kvetoucí střemcha, Šeřík a kaštany vkusně
spestřují a milými voňavkami prosycají. Do
odumřelých přes zimu letních restaurací vrací
se rach nového života, k rozbourání určené
domy jsou při květnovém termínu opouštěny
a přes zíma k vymrzoatí ponechané nové pří
bytky zalidňovany. Trby jsou plny novinek.
Květinový honosí se nejrozmanitější florou
jara, v níž konvalinky hrají prim, na drůbež
ním vyskytují se první letošní husičky a ku
řátka, na ovocném začínají se zardívati třešně,
jež naše pražské Aogotky v řádkách za stopky
navazojí na dřívka v list konvalinkový zaba
lená a žlutým květem upolínu čili bulíčího
oka ozdobená. Není maminky v Praze, aby
svému batolátku takovýto jaral pozdrav z trhu
nedonesla. Na zeleném trhu pak začínají 8e na
ošatkách kupiti hromady hlávkového salátu,
chřestu, nových bramborů, kedlubů a kopru.
V Praze začíná být tomu blaze, kdo má peníze|

Svatojanská pout rychle máj rozpůlí a
v Praze rozproudí Be v její slavnostních dnech
ruch a život, jaký zde pravidelně v tyto dny
zavládá jenom jednoo za rok. Praha v oněch
dnech náleží českému lidn. Hostince a krámy
s potravinami jsou ve svatojanských daech
po starobylém obyčeji ozdobeny březovými
ratolestini a ulice hemží se poutníky v nejrůz
nějším výstroji a nejrůznějšího zevnějšku.
Z poutníků pak každý jako odznak své pout
nické důstojnosti nese si v ruce pro každý
případ paraple. Svatojanské dny jsou ode dávna
dostaveníčkem českého venkova v Praze, proto
také v jejich průvěhu konají se zde proslulé
pražské hoapodářské výstavy, jež nynější dobou
docházejí obrovského rozvoje, jsouce umístěny
na všeobecně známém prostranném výstavišti
ve Královské oboře.

Ohňostrojem na Střeleckém ostrově v svat
večer svátku sv. Jana N. a denní večerní po
božností na Karlově kamenném mostě v oktávě
svatojanském, jejíž počátek oznamován jest
střelbou z hmoždířů, jest v Praze letní Sai
sona definitivně zahájena.

Po sv. Janě se Praha nosí a strojí již
letně, Vedle kvetonciho bezu a rozvitých kaš
tanů největší pozornosti začíná se zde z říše
rostlinné těšiti řetkvička, jíž se v Praze za
léto sní miliony kytiček. Kvítím se těší mládež
a řetkvičku kupují ai starší pánové, putující
na svou večerní sklenici piva, jež se zučíná
píti venku na zahrádkách.

V máji pak Pražané vidí jedinkráte za
rok svého stálého společníka vrabce v jeho
původní barvě. A sice jenom ti vrabčíci, kteří
se v květnu vyvádějí, nejsou asi dva tří dny
nmoanění do černa, jak pražský vrabec jindy
po celý rok oficielně vyhlíží.

V některých pražských chrámech konají
ge na večer po celý měsíc květen májové po
božnosti, při nichž jsou kostely za posledních
let přímo napěchovány, což před dvacíti a tři
ceti lety nebývalo.

Takto vyhlíží máj v Praze zevně celkem
vzato každý rok, když není májem jenom
v kalendáři a když je měsícem květnem také
ve skutečnosti.

Letos však byl máj i v Praze májem
pouze v kalendáři a ve skutečnosti zavládalo
zde počasí důstojné měsíce aprile nebo listo
padu. Pánové chodili ponejvíce jenom ve svrch
nících, někdy i v zimnících a u dam rukávník
nebyl žádnou maškarou. Teploměr ukazoval
ráno nejvýše 4" tepla a po celý měsíc nad 14
tepla ani v poledne nevystoupil a proto vše
obecná nálada v Praze podle toho vyhlížela
chladně. Staročeské přísloví „stadený máj,
v stodole ráj“ nemůže se na Prahu vztahovati,
poněvadž zde mimo král. zemskou stodolu při
dvoře ve Král. oboře žádných stodol více není
a ani do té není více co svážeti. Proto Praha
za nevlídného, studeného a sychravě deštivého
počasí presentovala se v letošním máji celkem
mrzatě.



Doště a přeháňky, spojené s březnovým
etadenem, zmařily ihned dělnictvu jeho slav
nosti prvního máje pod Širou oblohou projekto
vané a potom toto nepříjemné počasí zůstalo
si důsledným. Ve svatojanskí dny mžiloa fou
kalo jako o Dušičkách a o následujících jim
svatodušních svátcích také z Pražanů nešel
ven nikdo, kdo srovoa nemosil. Přes to však
venkov Prahu obeslal na av. Jana a o letni
cích poměrně dosti hojně, ač protí jiným letům
elaběji.

K pozdvižení tohoto příliva venkova do
Prahy značnou měrou přispěli o letnicích ko
nané zde sjezdy profesorů českých středních
a učitejstva českých měšťanských a obecných
škol. Sjezdy ty radily se o prostředcích ku
pozdvižení urovně těchto čkolstev u nás,
jejichž organisace jest při všech vlastně jenom
provisorní. To se ostatně nikomu, kdo školstva
ta, jejich vývoj a historii sleduje, nemusí
povidati a jest to zvláštní charakteristikou
doby, že učitelstvo jejich jednohlasně o tom
veřejnosti s obzvláštní stísněností vykládá,

Naše školství dle obecného poznatku a
veřejného přiznání nevyhlíží v žádném směru
tak, jak by toho účel a veřejný prospěch jeho
vyžadoval, neboť je to známá věc, že organi
sace jeho není vedena v duchu časových potřeb
a zájmů obecnosti, nýbrž správa jeho obyčejně
jest závislá od náhledů jednotlivých osob,
8 jejichž pádem přes noc se mění ve smysla
jejich nástapců.

Při sjezdu profesorů středního školství
zajímavým byl jednak stesk jeho profesorů na
to, že prý se jim v některých listech vyčítalo,
že vychovávají v mládeži „sovrklé duše“ a po
tom požadavek některých řiditelů, aby jim

ký byl přidán k race zvláštní písař. K čemu?dyž jeden řiditel nemá dostatek fysickébo
času, aby mohl „nabora“ jdoucí listioy sám
napsati, jak pak by mohl míti zemský inspek
tor dostatek času, aby ze dvaceti přikázaných
mu ústavů docházející ho listiny přečetl a
vyřídil?

Z toho lze souditi, že na mnohých ústa
vech ustanovení jsou za řiditele takové osoby,
jimž zemská školní rada 8 dobrým svědomím
samostatnou správu svěřených jim ústavů po
nechati nemůže a proto Bi o všem jejich ko
nání dává úzkostlivě a podrobné referovat, aby

ánové ti třebas něco nepřípustného nevyváděli.
o potom zavaluje prací řiditele i zemského

inspektora. A proto má pomoci — písař!
Tomu by se však dalo docela snadno pro

budoucnost předejíti tím spůsobem, aby se
příště řiditelé středních škol do roztrbání ne
ustanovovali, nýbrž aby si profesorské sbory ze
svého středu dle potřeb svého ústavu vždycky
na jeden rok, jako je to u vňech vyšších škol
a fakult, své řiditele samy volily. Tímto způ
sobem, any bodnostní a dietní třídy u pro
fesorů středních škol jsou zuvedeny, tituly
školních radů se jim udílejí, nestala by se
žádnému dokonalému a k řízení středoškolského

FEUILLETON.
Rosličné studie.

Píše J. Váňa.
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Aesthetické (Krásné).

Černá jeom,ale krásná, dcery Jernaalemské, jako
stanové Cedarští, jako opony Salomounovy.“

Píseň Šalom. 1, 4.

Slovo »aesthetické« jest původu řeckého a
jest utvořeno ze slova aisthésis=záliba. Jest tedy
aesthetické tolik jako zálibu budící, líbící se čili
jak my krátce a jednoduše říkáme skrásné.«

Co jest »krásné,« o tom hádali se filosofové
mnohých století; nedospěli k žádné určité, bez
vadné definici. Plato začal a nejnovější aestheti
kové dosud hotovi nejsou. Náš Durdík, který
vlastné jest Herbartovec, přidržuje se spíše ve své
nAesthetice«. Kanta a Hegela. Vybarvený však
určitě není a Němec Fischer byl mu nezbytným
vůdcem. V době nejnovější jest největším aesthe
tikem svého vlastního směru Angličan John Rus
kin, jenž veliký převrat v dosavadním systému
a směru aešthetiky způsobil.

Krásné prý jest, co se nutně a všeobecně
líbí, čili co odpovídá všem pravidlům aesthetiky
(krasovědy). A této zálibě nutné a všeobecné
nesmí prý pomáhati nějaký osobní prospěch neb
zájem (interess), ani jí zase škoditi pocit děsu a
hrůzy. Krásné prý se líbí samo o sobě.

Tak někomu se líbí děvče, že má 5o tisic
korun věna, ač není pranic krásné s zase naopak:
bouře, blýskání v noci, požár, výbuchy sopečné
jsou úkazy samy o sobě zajisté velekrásné,
úchvatné a přece se nelíbí. Působíť hrůzu a strach.

Kdyby krásné bylo jen to, co se nutné a
všeobecně líbí, bylo by krásných věcí na světé
Pomalu. Říká se, proti gustu žádný dišputát a

ústavu spůsobilému profossoru žádná křivda.
Během desíti let na jednom ústavě všichni by
se mohli v řízení jeho vystřídati. Proto byla
by tato novota vlastně nejenom ve prospěch
a na pobodko všech profesorů,ale také ještě
více na prospěch školy, která by potom pod
rozmanitými vlastnostmi doživotních řiditelů
netrpěla, ale stále by byl duch její novými
vzněty osvěžován. Zoroské školní radě by potom
také ubylo velice mnoho práce a starosti, jež
jí uěkteří řiditelé působí.

O tom není pochybnosti, že sbor volil
by si ze svého středu vždycky za řiditele
kollegu k tomu nejvhodnějšího a ten vhodný
mohl by býti vícekráte volen dotad, dokud
by nad něho vhodnější se nevyskytl.

Tolik o této záležitosti jenom mimocho

dem, neboť potoru a sotva někteří páni říditelé písaře potřebovaly a z ústavů jim svěřených
by také sotva vycházely „scvrklé duše.“ Nebyli
bychom se o těchto věcech rozepsali, kdyby
je byl sjezd professorů středních škol jako
palčivé otázky sám na denní pořádek neuvedl,
aby se veřejnost o nich vyslovila.

Sjezd pak učitelstva měšťanských a obec
ných škol českých toužil hlavně po zvýšení
úrovně vzdělání příslušníků svého stavu. Po
třebu toho milerádi a ochotně podpisujeme,
neboť osnova nynějších učitelských ústavů se.
za třicet lot jejich existeace přežila a zůstala
ra potřebami doby pozadu, zejména když ná
sledkem oedávuého nedostatku akademicky
vzdělaných učitelů v posledních dobách usta
novování byli na nich za profeasory tu a tam
pánové, jejichž vzdělání sjezd učitelstva v Praze
uznal za nepostačající i pro školy měšťanské,
dovolávaje se zvýšení vzdělání učitelstva jejich.
Kdo tedy dnes dle poznání samého učitelstva
nepostačuje svým vzděláním jako učitel na
školu měšťanskou, jak pak má potom posta
čovati za učitele učitelů pro tyto školy mě
Sťanské, jak pak má býti s prospěchem „pro
fesorem“ na ústavě nčitelském? O tom zatím
toto.

Avšak přiznání sjezdu učitelstva, že jeho
vzdělání je pro nynější dobu nepostačitelné,
že potřebuje zvýšení, natí, nás k následovní
další poznámce.

Učitelstvo samo na svém sjezdu veřejně
přiznává, že vzdělání většiny jeho příslušníků
za nynější doby neodpovídá výši, na jaké
má vlastně státi. Čest a chvála tomuto mažnémn
doznání, jež učitelstvo samo o sobě pronáší
a proneslo.

Když věak někdo z obecenstva třebas
nad učitele vzdělaný, kdo své dítky do školy
posýlá, působení školy a kvalifikaci učitelů
má příležitost den ze dne a po leta sledovati,
pronesenejlépev zájmuškolya tím obecného
dobra miněný úsudek, že někteří učitelé svým
vzděláním nestojí na výši přítomné doby, ta
je z tobo ihned rámus! Na místě, aby takový
ve smyslu pokroku školy a s tím spojeného
dobřebytí učitelstva mluvící maž byl lepší a
skutečně dobrou částí učitelstva uvítán jako

kolik lidí na světě, každý snad má v zálibě jiný
nábled. Definice ona měla by snad platnost, kdyby
všichni lidé byli stejného vzdělání, stejných ma
jetkových poměrů, stejně vytříbeného vkusu atd,
Tak divochovi se líbí praobyčejná, nevkusná,
blýskavá cetka a nalézá ji velmi krásnou, Malému
dítěti se líbí pestře malovaný obrázek, krásné ry
tiny černé si ani nevšimne. Venkovanu se líbí
Marianská soška křiklavě oděná s tolary na krku,
pro Madonnu Rafaelovu nemá porozumění.

V posuzování krásného mají slovo jen dva
smysly a to zrak a sluch. Jen co vidíme aneb
slyšíme, o tom u luvíme, že jest: krásné. Nikdy se
nemluví o krásné vůni, o krásné chuti, za to však
o krásné malbě, o krásné budbě atd. A při tom
ještě zrak má před sluchem přednost.

Krásné prý jest dokonalý soulad, bezáhonný
poměr forem k myšlénce. A tato tak zvaná sesthe
tika formová nejvíce se uplatňuje a nejvíce se o
ní jedná, poněvadž jest nejpřístupnější.

»Podívej se !« řekl mi jednou přítel, stamhle ta
dáma má krásné oči, krásný nos, hezká ústa,
pěknou postavu a přec není hezká la

Scházel u ní soulad mezi těmi jednotlivými
částkami. Naneste na plátno nejkrásnější barvy
bez ladu a skladu a bude to slátaniaa. A tak
nejen na těle musí býti soulad, nýbrž k dokonalé
kráse a líbení se patří i soulad mezi krásným tě
lem a duchem, mezi myšlénkou a provedením,
ideou a formou. Krása pouze tělesná jest krása
ledová, mramorová, odpuzuje, scházíť jí krása a
roztomilost duše — oduševnění.

Krásno filosofické jest pojem theoretický,
abstraktní, pouze pomyslný a v obecném životě
málo o ném mluvíme, za to dosti, ba velmi
mnoho mluvívá se o jednotlivých, určitých krás.
ných předmětech.

Krásno má i své stupně. Mluvíme o krásnu
prostém a býváme až k nadšení přivedení krásnem
velebným, úchvatným, božským. Obdivujeme nád
herné krásno malebné a kocbáme se v čarovných
zvucích krásna hudebního,

Krásné posuzujeme vždy a všude jen sub

„Jeho o ježes“ vyblašovánza nepříteleškoly a učitelstva proto, poněvaděpronesl
něco, co samy učiteleké sjezdynedávno v Kutné
Hoře a nyní v Praze za faktam prohlásily a
k odstranění toho pracají.

Proto očekáváme, že po letošním májovém
sjezdu očitojstva měšťanských a obecných Škol
v Prase nebude nikdo více kaceřován proto,
když o některém učitelí na základě svých
zkošeností a rozhledu pronese mínění, žo vzdě
lání jebo není jako učitele postačitelným.
Faktam to musí se ve skutečnosti jevití v 0
brovsakéa povážlivé míře, když je ním samo
učitelstvo více netají a jeho odstranění veřejně
se domáhá.

Přáli bychom si, aby žádost vyššího vzdě
lání při učitelstva stala se ve veřejnosti vše
obecnou a aby se jí ze strany povolaných
k tomu činitelů věnovala větší pozornost, než-li
se děje doposud. O tom nent žádné pochyb

nosti, že by potompoplitnictro existenčním potřebám učitelů vycházelo vatříc mnohem ochot.
něji, než-li se děje nyní.

Více pro širší kruhy zajímavého na má

jových sjezdech českých podasoeů v Prazenestalo se nic, leda že, jak „Švanda dudák“
píše, nalezeno bylo v místnostech, kde se
sjezdy ty konaly, přes sto zapomenutých dešt
níků. Snad leckde byli by rádi, kdyby se byl
sjezdu účastnivší se ten Či onen pan profesor
uebo pan učitel celý v Praze zapomaěl a více
se jim nevracel. To se tajiti nebo Šminkovati
více nedá, že česká obecnost s povahou svého
školství v celku spokojena není a důvody

k tomu pražské sondy jak profesorů, tak učitelů samy dosti zřetelně nupověděly.
O svatodušních svátcích konáno v Praze

dle obvyklého zde obyčeje adílení biřmování,
k němuž byl letos obroveký nával. Při tom
stalo se v Praze obyčejem, že kmotři dávají
biřmovancům na pumátku tobo dne jak chlap
cům, tak dívkám kapesní hodinky. Dárek ten
má svůj smysl v tom, aby mladý člověk měl
stále při sobě míru času a aby čas své mla
dosti zbytečně nemařil. Dárek takový přijde
kmotrům vysoko, avšak zavedení s očekávání
jeho od biřmovanců nesvědčí o žádném Špat
ném vkusu nynější mládeže.

Ostatně byl letošní máj v Praze stejně
nevlídný jako všude jinde v našich zemích.
Chlad, mráz, žádné utěšení. Proto o něm
končíme.

Obrana.
Štvaní za kašdom cemu. Tento měsíc

proběbla všemi liberalními časopisy zpráva,
že prý hradecká konsistoř šlape práva národa
českého, protože prý schválila nevydání čes
kého křestního listu českému katolíka du
chovní správou v Lanškrouně. A přece celá
věc se má zcela jinak. Konsistoř hradecká vy
ložila pouze jasné znění stávajících státních

jektivně čili předpojaté. Rozličný věk, rozličné
vzdělání, rozličné názory jsou i rozličná měřítka
krásy. Vytříbenost vkusu, rozhled, mnoho vidění,
nazírání, upozorňování a porovnávání hraje při
posuzování krásna velikou úlohu.

Mnobdy slovem »aesthetický« míní se docela
prostě jen slušnost, dobrý tón, uhlazený mrav.
»Ve slušné společnosti nesmíš otevřeně zívati«
poučuje matinka dcerušku, »jest to neaesthetické,
A rovněž nesmíš se docela posaditi na pohovku,
nýbrž jenom na polo atd «

Můj osobní náhled jest, že muž má vyvi
nutější smysly pro krásno a jemnější vkus než
žena ve výběru pohlavním. Tok často v životě
jsem shledal, že nejkrásnější dámy mají za man
Žely největší ošklivce. Nevím ovšem, hrál-li při
uzavírání sňatku nedoststek vkusu hlavní újobu
aneb strach před staropannenským čepcem; jisto
však jest, že ženy jsou vždy hezčí než mužové
a že mnohá žena musí nad krásou mužovou za
vříti ne jedno, nýbrž obě oči.

Ano ve kráse tělesné drží ženy palmu, Žen
ské télo odjakživa bylo pokládáno za krásnější
než mužské, A malíři, sochaři, ba i básníci obíral
si za předmět svých studií, svých maleb, básní
vždy raději tělo ženy než tělo muže.

Krásná žena pokládána jest odjakživa za
nejvyšší stupeň záliby a krásy a nazývána z té
příčiny ve vzletu básnickém i »andělem.« A bás
nici, malíři a sochaři všech věků a všech národů
předstihovali se téměř u velebení, obdivování a
zpodobování krásy ženské. Uvedu zde jen jeden
příklad a to z věčně krásné Šalamounovy písně

písní:
sJak jsi ty krásná, přítelkyně má, jak jsi krásnál
Oči tvé jsou holubíčí, kromě toho, což vnitř

skrytého jest.
Vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vystoupilyz hory

Galaad,
Zubové tvoji jsou stáda ovcí střížných, kterék

vystoupily z plavidle,
všechny mají po dvém jebňátek a neplodné není

mezi nimi,



zákonů o vedení matrik, které podlóhajíce
státní kotrole, nejsou úplně v rukou církev
ních úřadů. Konelstoř docela přímo naznačila
spůsob, kterým žadatel mohl dosíci českého

textu křestního listu, ale to dep nevadíJistým lidem vjejich štvavicich. Kdyby pánům

těm skutečně šlo o právo jazyka a ne o átvaní,přičinili by se, aby Skoduénám zákony byly
lanci v náš prospěch pozměněnya nosva

Dorali by vina na úřad, jenž nemůže býti ničím
jiným leč vykladačem zákona. Uveřejňujeme

v plném znění úřední přípis konsistoře, protože v novinách byly pouze úryvky uveřejněny.
Přípis sní: .

Č. j. 8660.
Blehorodému pánu

Stanislava Křečanovi,
c. k. nuskultanta

v Laoškrouně.

Vyřizujíce žádost Vaši ze dne 1p. dubna 1902
Jeho Biskupské Milosti zaslanou sdělujeme, še dě
kanský úřad v Lanškrouně odepřením českého křest
ního listu pro Vaši dceraěka nejednal nikterak ne
správně, sn se řídil podle státních nařízení, ohledně
vydávání matričních listů daných, neboť v té samé
řeči, v které se vedou matriky, musí se vydávati i
listy matriční, ješto jejich průvodnost i síla důkazná
záleží jen v dokonalé srovnalosti s matrikou Bamoa.

Tak rozhodlo c. k. místodršitelství vynesením
se dne 12. října 1857 č. 89056 nevyhovujíc dádosti
jednoho biek. Ordinariatu vČechách, který zenobázel
© povolení, aby = matrik v jasyku českém vedených
směly se vydávati matriční listy v jazyka německém
ku př. osobám v Německa přebývajícím. V obvodu
děkanství Lanškrounského vedly a vedou se matriky
v jazyku německém, musí se tedy dotčené listy vy
dávati i v jasyku tom.

Povolilo však c. k. ministeratvo kultu a vyučo
vání ve srozamění 6 c.k. ministorstem vnitra vynese
ním se dne 16. prosince 1668 čís. 21.831, aby k ma
tričním listům, v nězteróm slovanském jazyka vyda
ným, ze příčinou jejích srozumitelnosti v neslovan
ských zemích ee připojil překlad, ponechává ale du
chovním správcům dle uznání svého na vůli, poažiti

k„lekadů tomn jezyka latinského neb německého.Podle ustanoveného vynesení může se tedy k matrič
ním listům v německém jazyku vydaným, když toho
třeba, připojiti překlad v jazyku českémneb latinském.

Odvolárajíce se na dotčené vynosení ministerské,
vyzfýváme současné děkanský úřad v Len
škrouně, aby k německému křestnímao
listu doerušky Vaší připojil na drahé
straně překlad , čímž vyhověnobude Va
čemu přání a nařízením ohledně vydávání matričních
listů platným.

Biek. Kone, v Hradci Král., dne 17. dubna 1902.

Vzhůru maLipany! Jest tohorozhodně
otřebí, jestli ohcete udělati notnou ostudu
usovi, Jakoubkovi, Rokycanovi a vůbec všem

rozomnějším husitům. Žádný katolík nepotupil
tak husity, jako ti, kteří nad plání Lipanskon
se sebe uměle slzy nutí. Tyhle pouti Lipanské
mají snad býti též prohlubováním oslav Huso
vých? Věru krásná to příprava na Husův čer
venec. ULipan padli lidé, kteří byli v zásad
ním rozporu se zásadami Jana Hasi a jeho
osobních přátel. Kdo je potřel? Sami husité,
kteří nemohli déle snášeti drancování své

P
Jako šarlatový pásek jsou rtové tvoji, a řeč tvá

sladká,
Jako skrojek granátového jablka, tak jsou líce tvé

krom toho, co jest vnitř skryto.
Jako. věže Davidova jest hrdlo tvé, kteráž vysta

, vena jest s pevnostmi,
na tisíc štítů visí z ní věeliké odění silných,

Všecka jsi krásná přítelkyně má
a poskyrny není na toběl=

Píseň Šalom. 4, 1—7.
A ku podivu! U člověka žena krasší než

muž a všude jinde mezi živočichy naopak. Zej
ména mezi ptactvem bývá pán v rodině okrášlen
nádherou a skvostností, kdežto družka jeho opravdu
popelkou. Zjev tento nedovedou ani nejlepší aes
thetikové vysvětliti a odůvodniti,

Krásné působí mocně svými rozměry. Veliká
socha, ohromný obraz, obrovský dóm vždy větší
zálibu najdou, než malá toho druhu díle, byt
sebe umělečtější. A hvězdná obloha bez mezí, bez
konce, působící až závrať a nedozírná hladina širého
oceánu uchvátiti musí ducha méně vnímavého.
Vůbec vělikolepé přírodní zjevy líbí se svou mo
hutností, svou grandiositou, svými kolossálními
rozměry. Nedozírná vyblídka v širošírý kraj přímo
nás oslepí, velikolepý vodopád Niagarský ohromí
a bluché ticho pralesa přímo ončmí.

Krásné jest jedním z darů, jež obdržel člo
věk z ruky Tvůrce a požíváním jehož pije aspoň
částečně z poháru blaženosti a rozkoše. Požíváním
krásného přibližujeme se Bobu jako ohnisku
pravdy, dobra a krásy.
eMé dědictví položil v krajinu umění a tušení, ©
mé růže jsi vytrbal a přesadil do jejich zázračných

sadů
jejich vůně mne omdlívá v extasích modlitby a

umění
s nádhera jejich barev hoří mi ze Západů.«

(Ot Březina).hm

vlastní semě, Chcete-li tedy oslavovati Tábory,
musíte rozhodně doložiti, že ti druzí busi
kteří je pobili, byli lidé sobečtí a že nestál
za nic i s Rokycanou.

Táboři ze samých demokratických ideálů
vymáhbali nesnesitelné daně na dělném lida,
ať byl vyznání táborského nebo jiného. Souvěký
kronikář o těchto divokých bojovnícich píše:
„Následovníky své, kterýmž úplnou svobodu
na vody, lesy, pastviny slibovali, zbavili vší
evobody a je jako jednou Farao v Egyptě do
poroby zavedli.“

Však si také Táboří hned s počátku li
bovali, že jsoa „zástupy Bošími“. Prý mosí
pobíjeti všecky jinověrce. Každý neposlašný
Nod bratří Táborských jako satan a drak má
potřen býti, a zboší jeho aby od bratří těch
bylo pobráno aneb zkaženo; kdožkoli by tako
vému nepříteli dával úroky neb kaků pomoc
neb přízeň mu ukázal, by též na těle i na
zboží od nich měl zahaben býti“. Vida tedy,
i pří svém vraždění apálení pamatovali dobře
na kšeft.

K vůli kšeftu často i své zásady měnili.
Hlásali, že se mají všecky „modlářské nálesky“
zničiti a bouřili proti „zpohanilé“ vědě. Ale
v skutečnosti vičili jen to, co ee nedalo od
nésti. Kdo pak bude z kostela krást oltář nebo
kazatelna? Proto jen do toho cepem! Ale
zvony, „modlářeké a zpohanilé“ knihy, kali
cby a monstrance zničiti, to by bylo Skoda.
A proto kradoace tyto stkvosty krajanům,
prodávali je za fatku ze samóho vlastenectví
do Němec anebo z nich atloukali falešné pe
nize. A nač tnké ornáty, dalmatiky, alby pálit?
Strhávali tato roucha i 8 kališných kněží jako

pbytečný loxas ale ne proto, uby je zničili.Tak daleko jejich obětavost pro zákon Boží
nesahala. Nosili tyto „ďábelské nálezky“ sami
na svým tělích a v nich vraždili. Také při
vhodných příležitostech i jinak ve své askesi
polovili. Ku př. v Praze nad uloupenými endy
lihovin tak znamenitě hodovali, až se z toho
i sestry táborské roznemoly. K jiným lidem
byli ovšem ponuěkad přísnější, tak že z veliké
lásky k prostotě a jednoduchosti úpravné
vonsy pražským kališníkům kleštěmi trhali.
Též prý musí býti „bojováno, mordováno
a přinuceno k zákonu Božímu. Každý věrný
jest zlořečenej, kterýž meči svéma zbraňuje
od pomsty vylévání krve protivníkův zákona
Kristova; ale má ruce své umýti v jich krvi
a posvětiti.“ Tuto táborskou mravouku zazna
monává sám současný kališník Vavřinec z Bře
zové. Nedivme se, že musel někdy sám Žižka
pohlavky kněze táborské přiváděti na střízli
vější myšlénky.

Když již ani kališníci s takovými „Boží“
mi bojovníky nemohli obstáti, dalí jim 8 po
čátku jemný pokyn, aby se rosešlí k rodinnýmkr
dám a také trochu bez palcátů a houfnic re
formovali. Ale Boží bojovníci prováděli ostrou
opposici; jsou prý již na to válečné řemeslo
velice zvyklí! Zkrátka bez cepů reformovati
nechtěli. A nejvíce se klidnému rozchodu
vzpírala ve vojsku táborském cizácká chasa,
která ze všech konců Německa nacházela
u Táborů vlídného přijetí a zaopatření na
útraty českého národa. Prý vrátí-li se domů,
čeká na ně v říši šibenice.

A když tedy jemný pokyn nezpomohl,
přikročilo se k otevřené bitvě, v níž nedemo
kratická demokracie byla ohromena. Proto
vzhůru na Lipany! Ale zaplačte tam uad tím
vším, co Táboři v Čechách surově zničilia pak
ue stavte ještě na Vyšehradě a tam zalkejte
dvojnásobně; Vyšebrad zůstane povždy nej
lepším svědkem táborské „kulturní“ práce.
Co by se bylo stalo s českou zemí, kdyby
byli Táboři obdrželi vrch, sám Bůh milý ví.
Ještě čtyry roky po své porážce vymáhali na
obyvatelstvu Milevska obrovskou daň; prý
nedostanou-li jí, „s pomocí Boží“ ohněm je
k tomu donutí.

Jeme věru žádostivi, koho u Lipan budou
řečníci chválit a kterou stranu hanět. Tyto
řádky jsme ovšem napsali jen pro ty lidi,
kteří ještě alespoň trochu mysliti dovedou;
tradci budou s pláčem na Lipany ohoditi dále,
i kdyby jim to p. Hajn zakázal.

Pume Hajme, svými výklady thoolo
gickými v č. 41. jste překonal rozhodně Čer
vánky; zdá ce, že jate se učil katolické věro
uce někde u polských rabínů. Píšete drze, že
dogma o Božím těle svátostném jest hanebným
snižováním pojmu Boba; také 8e vyjadřujete,
jakoby církev jean násilím tento článek víry
udržovala. Bylo by však dobře, abyste již
z úcty k Hasovi tak hbanebně o Svátosti ol
tářní nepsal. Věřte tolik, že dle zřejmých
důkazů ne jen apoštolé, ale i přímí jejich
žáci v avátostného Krista pevně věřili. Již
s prvního století máme plao dokladů, v jaké
úctě byla nejsvětější svátost. Kdosi z velebné
evátosti pošklebky tropí, metá hnusným blá
tem po av. Ireneji, Jnstinovi, Ignáci Mučenaí
ku, Ambroži, Augostinu, sv. Janu Zlatoustém
a jiných geniálních křesťanech prvních století.
Jest hotovým darebáctvím pouhými pošklebný

mi frázemi odbývati ten velebný článekvíry,
který byl i všem kališníkům svatý po dvě stě
let. A toho jalového a neupřímného nadšení
ro „svobodomyelnost“ Husovu už byste také
onečně mohl nechati. Přes všechny fráze

zůstane jistou pravdou, že Hus bonraje auto
ritu, stavěl na její místo hotovou tyranii. Ku

pře rozhodně prohlašoval, že se mají lidé mocínáti k náboženským úkonům. Podrývaje auto
rita papežskou, činil iaspektory církevními
zhýralého krále a lakotné šlechtice, kteří sku
tečně brzy sami počali církev tak krásně ří
diti, že „neposlušné“ kněze i poblavky a ka
rabáčem obmýšleli a honili násilně lid ke ká
zaním, která pořádali sami. Proto nevolejte
ta Husovu svoboda; bylo by Vám v ní velice
nevolno!

Táborské všelečné a převrácené přestoupení
bylo počátekvšehoslého a ve sloupověst,v po
horšení uvedlo všemu křesťanstou království slavné
České a k velikému owrasu všech chtějících podla
Kristova roskásání večeři jeho pamatovali, tak še
mnozís našich mracepro tu věc odpravdypo
snalé odstupovalí.

Souvěký husita Vavřinec s Břesové.

Politický přehled,
Dne 22. května schválen v poslanecké sně

movně rozpočet ministerstva spravedlnosti za pří
tomnosti pouze 3 českých poslanců.
Rozpočet a finanční zákon byl tímto úplné vy«
řízen a schválen ive třetím čtění 154 proti 144
hlasům. Pro rozpočeta finanční zákon ve [II čtení
hlasovali ném. lidovci, Všeněmci, čeští lidoví
poslanci, část Vlachů a několik oposičníků z Ha
liče. Velká část oposice v dobé hlasování odešla,
mezi nimi 19 Mladočechů. Schválením rozpočtu
zvítězil zase dr. Kórber.

Mladočeši si zase trochu sahrozili,
schůzi mladočeského klubu 23.
usneseno — podnikati | obstrukci — proti | každé
vládní předloze a to v přední řadě proti
osnově © zákona © dani z jízdních | lístků,
pokud jazykové otázka nebude rozřešena způ
sobem pro Čechy uspokojivým. Je však
k smíchu ta jejich hrozba. Ministrovi dr, Rezkovi
podařilo se Mladočechy pohnouti k upuštění od
obstrukce stran předlohy na zavedení daně z jízd
ních lístků. A předseda dr. Kórber pilně a dů
věrně vyjednává s dr. Pacákem a dr. Kramářem,
Sliby zase budou účinkovati.

Dne 23. května na schůzi kvotové deputace
rady říšské přijat návrh posl. rytíře Jaworského,
aby obnovilo se mezi oběma kvotovým: deputa
cemi dne 28. března 1gor učiněné ujednání pro
dobu od 1. července 1902 až do 31. prosince
1909 při stanovení kvoty v poměru 656 : 344.

Dne 26. května byla vPešti schůze delegace
říšské rady, na níž jednalo se o druhém čtení
rozpočtu ministerstva zahraničních —záležitostí.
Na schůzi této poslanec Kaftan a Herold mluvili
zvlášť proti trojspolku.

V pondělí a úterý jednali zase v Pešti ra
kouští ministři se svými uher. kollegy ovyrovnání.
Předseda uherské sněmovny poslanecké hrabě
Apponyi se vyslovil, že vyrovnání je možno to
liko na základě úplné samostatnosti národo
hospodářského organismu uherského. Uherská
delegace pokračovala v sobotu v debaté o rozpočtu
ministerstva zahraničních záležitostí.

V Belgii byly 26. kvělna vykonány nové
volby polovice členů sněmovny poslanců. Z do
savade oznámených výsledků jde na jevo, že
konservativní | většina vládní ve sněmovně opět
byla zesílena.

V Paříži utvořil se zvláštní výbor, jenž
vybízí všechny francouzské vlastence, aby utvořili
v Paříži místní odbor ruské vlastenecké ligy,
jejímž účelem by bylo potírání revolucionářských
snab na Rusi.

President francouzské republiky Loubets ve
Jikou okázalostí byl na Rusi carem, celým dvo
rem jeho a lidem ruským vítán a hostěn. Nikdy
dosud nebyl položen takový důraz na spojenectví
Ruska s Francii, jako tentokráte ústy cara Miku
lášea presidenta Loubeta. Na zpáteční cestěz Ruska
25. května zastavil se president v Kodani, kdež
navštívil královskou rodinu dánskou. Téhož dne
ještě president opustil Dánsko.

V Anglii chystají se k úplnému přetvoření
dosavadní vojenské výchovy. K tomu cíli zvolen
už zvláštní výbor.

Delegáti boerší přibyli 18. května do Preto«
rie k poradám s Kitchenerem a guvernerem Milne
rem. Dle všeho se zdá, že jihoafrická válka brzo
se ukončí, ježto ©požedavky Boerů a ústupky
anglické pořád více se sbližují.

Svobodné státy severoamerické daly Kubé
svobodu. Guverner Wood po vztýčení vlajky ku
bánské s vojskem z Kuby odplul.TC

Na
m. bylo



Z činnosti katol. spolků.
. Z Týmiště. V neděli dne 1. června b. r.

koná křesťansko-sociální lidový spolek pro Týniště n,
Orl. a okolí svoji měsíční schůzi pro členy a jim
uvedené a tvané bosty. Přednášeti bade dp. Kunte,
kaplan v Třebechovicích, o „ženě s jejím úkolu- re
společnosti národní.“

Ze Skoremle. Zdejšíkřesťansko-lidovýaná
rodní spolek svolal na Hod Boží evatodušní echůsi,
při níž konal přednáška p. Fr. Jelínek, učitel z Ma
lotic. Za řečnickou úlobu zvolil sobě osvědčený tento
růkopník katolické myšlénky výzvu: „Katolíci, pro
uďte sel“ Ač dobu ka přípravě měl velmi krátkou,

osvědčil se tu nicméně p. řečníkjako vyškolený, obratn
obhájce nuší věci. Slovy prostými, avšak od urdce
srdci jdoucími poukázal, jaké následky má naše
dochovní ospalost a podal zároveň účinný prostředek,
jímž se katolický lid probonzeti má, tisk katolický.

ejpálnějším dokladem pro podporu a šíření dobrého
tiska byla četným posluchačům Záť, z níž p. učitel
četl jen některé ovšem housné výpady proti všemu
katolickému. Poukázav na spoustu listů social. demo
kratických, jež vyjmenoval, doporučoval pak jednotlivé
noviny s spisy naší strany, klada důraz na jich ode
bírání. Mimo to promlaveno o různých časových
otázkách a o potřebě výchovy katolické od nejútlej
šího mládí. Řeč tato, kořenéna dobrým humorem, vy
slechnuta za napjaté pozornosti až do konce, přes to
že přes 2 hodiny trvala a pochvalou všeobecnou ka
konci provázena.

Zprávy místní a z kraje,
Ještě měco o okresní memocmlel.

Problašujeme zcela určitě ještě jednou proti zapírání
v „Osvětě“, že slnžce Ublířové dne 16. dubna b. r.
nebylo dopřáno přijetí poslední útěchu náboženskou,
ačkoliv kněz již v nemocnici byl. Zemřela tedy Uhlí

řová bez zaopatření po operaci. Překrucovánímfakt se libovůle primáře v lepším světle neobjeví.
Mimo Ublířovou uvádíme jiný doklad šetrného a takt
ního zacházení 8 nemocnými. Dne 23. července r. 1901
přivezli těžce nemocnou žena Annu Vosáblovou za
nepřítomnosti primáře Dra. Klumpara do nemocnice.
Nemoenou provázel p. Dr. Šob z Koklen a poněvadž
nebezpečí bylo velmi vážné, poradil sám zaopatření
nemocné, která si potěchy náboženské také přála.
Kněz byl povolán, ale, když do nemocnice se dostavil,
zaslechl zrovna takovou scénu, jakou jsme vylíčíli
nedávno pod názvem „Samaritán v okresní nemocnici“
Spousta nejvybranějších zdvořilostí eypala se na hlavu —
Dra. Šoba, protože se opovážil poslati pro kněze.
Nevíme, zda v životě p. Dr. Šob od „kolegy“ došel
kdy vlídnějšího přijetí nad tuto kolegiální zdvořilost
primáře nemocnice! Milostpán primář dostaviv se později
do nemocnice „ordinoval“ tak v domě humanity, že povo
laný kněz, nechtěje býti též hromosvodem raději tiše
odešel. Těžce nemocná žena za dva dny umřela a
primář zaopatření neporadil. — Lékař prý jest zodpo
věden za zdravotní stav nemocných a může prý po
souditi, zdaž zaopatřaní nemocného nerozčilí. Dobrá!
Ze 29 procent letos zemřelých bez zaopatření nebyl
ani jeden rozčilován a přece všickni zemřeli. Zač stojí
taková péče, když nemůže člověku život prodloužiti
ani o rok, ba mnohdy ani o den? Neběží nám enad
o nějaký jednotlivý případ, který by mohl ee připo
čísti na vrab lidské křehkosti; vždyť to uznáváme, že
služba primáře v okresní nemocnici není žádnou malou
prací, ale nám běží o celý systém, jenž v člověku
vídí jenom bmotu bez duše a dle toho názoru s člo
věkem nakládá. Zakladatelé nemocnice uznávali, že
člověk nemocný potřebuje tělesné i duchovní posily,
proto zavedli do nemocnice lékaře i duchovní aprávu.
Oba dvu tito činitelé jsou avéprávní ve svém oboru,
proto zasahování jednoho do práv druhého jest pře
hmatem, jenž musí býti odstraněn. Hradecká nemoc
nice je z peněz poplatníků vystavěna i vydržována,
proto musí zůstati ústavem veřejným, veřejné kontrole
podrobeným a každé náboženství musí býti v nemoc
nici rospektováno, tedy i katolické. — „Osvěta“ se obra
zovala proti řeholním ošetřovatelkám, po jejichž prý
odstranění nastane pokoj v nemocnici. Věříme tomu,
Že jsou řeholní ošetřovatelky trnem v oku ne tak zrovna
primáři, ale někomu jinému v nemocnici, jenž již avě
domitě se stará, aby dokázal vadnost klášterní oběta
vosti, ale tolik proti „Osvětě“ prohlašujeme, že ani
o odstranění řeholnic z nemocnice nebude náležitý

klid, potrvají-li dnešní nešvary. My prohlašujeme, že
informace o veřejných vadách čerpali jeme z krahů
mimo nemocnici žijících, což ovšem dle potřeby také
dokážeme. Dávno jsme byli upozorňováni laiky na
okreení nemocnici, ale ponechávali jeme tyto stesky v re

svésti na nevinné ženy. A hle, obavy naše se splnily! Dnes
všichni dle „Osvěty“ konají v nemocnici svou povinnost,
jen ty obětavé ženyošetřovatelkyjsou prohlášeny za vin=
nice, že ošetřovaní nemocní nejeou se aprávou nemocnice
epokojeni. Což seatry mohou zavázati ústa těm četným
ambolantům, kteří čekají třeba po celé hodiny na
poradu lékařskou navědouce, že z nemocnice vedou
též vedlejší dváře? A což ty stesky městských chu
dasů také kontrolují sestry v nemocnici? Máme také
uváděti specielní případy z městské lékařské praxe
dra. Klumpara? Dle všech známek dojde nejspíše i
na ty případy, neboť dr. Klampar podal na list náš

žalobu, protože by asi rád slyšel všecky naše výtkyještě před porotou. Zví tedy toho více a bude to
míti Jepší výsledek, nežli šetrné naše upozornění,
k němuž jeme byli novinářskou uvojí povinností ve
deni. My nesledojeme ani abonentní, ani obchodní
politiku, proto se nebojíme dle potřeby říci pravdu,
byť i běželo o většího ještě pána. Svobodu nábožen
skou musíme vybojovati i tomu nejposlednějšíma
chuďasn za každon cenu.

Chce reklama. MUDr, Dardík mermomoví
chce, abychom ma dělali reklama a zabývali se jeho
osobou. V „Osvětě“ jest prohlašován za oběť našich

útoků, průtoše prý jest evnogelíkam. Nemáme nic
proti tomu, kdyš obodí Dr. Dardik do nemocalce,
protofe tam chodilo již více mediků a přece nás to
nikdy nepřekášelo. Ba chodil do nemocnice k visltém
4 Jeden trohlář a přece jame nepátrali, má-li ktomo
od okresního starosty dovolení čili nic. My bychom
byli 1 tomu povděťní, kdyby Dr. Durdik chodil do
nemocnice v těch dnech, kdy primář k vůli úrazové
pojišťovně meškává mimo Hradec, protože přoce lepší
nějský lékařský dozor v nemocnici nešli vůbec žádný.
Jen to jeme nemobli pochopiti, proč působnost opráv
něné duchovní správy primář omesaje, kdežto pouhému
hostu porolaje čiznost, která předpokládá přece ně
jaké oprávnění, Nechceme aní v nejmenším bráti
v pochybnostvědeckoo kvalifikaci Dra. Durdíka; všdyt
tento pán téměř 38 semestrů poslonobsl na universitě
výklady nejšikovnějších kapacit, a tadíž málokterý
lékař v Hradci může se vykárati tak důklednými ata
diemi. Náboženské přesvědčení Dra. Dardíke nám
také v cestě neleží. Nevíme ani, že jest evangalíkem.
Dokud atodoval, býval katolíkem; činíme tady „Osvěta“
za tu zvěst zodpovědnou, fe Dr. Dardík nyní jest
víry evangelické, A kdyby byl opravdu nyní Dr, Dar
dík ctitel kalicha, ponechali bychom ma tuto náklon
nost, protože jent v Hradci více lidí, kteří mají po
dobnon náklonnost ke kalicbu a přece jame jim to nikdy
nevyčítali. Jest to věcí pacientů, aby at vybírali
lékaře, k němož mají důvěro; proto Dr. Dardík nám
odpustí, že © nemíníme dělati reklamu ant jeho
vědě ani jeho kalichu.

Akademie. Na oslavakanonikátaa 26letého
působení v ústavě vysoce důstojného pans Th. Dra.
Jana Soukupa pořádají chovanci bisk. Borromea
v sobota dne 31. května t. r. v 5 hod. slavnostní
akademii. Pořád: 1. Zdeněk Fibich: Z 1001 noci, op.
19. Smyčcový orchestr. 2. V. J. Novotný: Velká paní.
Dvojzpěv. 3. Jos. B. Foerster: Legenda o ev. Jalii,
melodram na báseň Jar. Vrchlického. 4. W, A. Mo
zart: Ouattnor IV. Klavírní kvartet. 5. Vítězelav No
vák: Neščasná vojna, ballada pro smíšený sbor. 6.
Jas. Haydn: Sonata V., op. 61. pro smyčce. 7. Masi
koa. — Mužský sbor,

Nezvaní hosté. Dne23. t. m. atábořila
se v Pospíšilová třídě tlupa cikánů ms 80 osob čítající
8-9 vozy. Netěšili se však dlouho bludní poatníci
pohostinství hradeckému, byliť zdejší policií za obvod
města vyvedení.

Společenstvo hostinských. Za nyněj
ších poměrů, kdy so každý stav organieuje, aby upo
jenými eilaemi domohl se lepšího postavení, uenesli se
hostinští královéhradečtí a okolní, zaříditi si svoje
vlastní společenstvo hostinských pro berní okres Hradec
Králové, aby snadněji ee domábali evóho práva a za
stání na vyšších místech naproti nezřízené konkurenci,
zvláště proti obchodu láhrovým pivem a jiným ne
přístojnostem. Zajisté že to bude každému hostinskému
vítané, aby patřil ku svómu společenstva, kde budoa
zájmy jeho chráněny a ne k upolečenstva, v kterém
jsou všechny drahy řemesla a obchodu zahrnaty a
v němž jeho slesky a křivdy pomíjejí. V zájmu
každého tedy hostinského jest, aby se osobně dostavil
do schůze, která se bude odbývati dne 17. června 1902
ve 2 hod. odpol. v místnostech „Adalbertina“ v Hradci
Králové

„Osvěta lidu (!)" na straně síly. Uká
zali jame předešle, že „Osvěta lidu (I)“ postavila se
v nemocniční affaiře na strana silnějších a to epů
sobem budícím hnus u každého elašného člověka.
Snašíť se i čest řeholních ošetřovatelek snižorati ne
značováním jakýchsi schůzek u bratřími. To by tek
ještě echázelo, aby návětěva nemocných, od 2—4 bod.
dovolená i každému cikánu, byla židáckým spůsobem
frivolně překrucována. Ovšem u lista tak nízké úrovně
urážka sebe větší nemá jiného významu neš obyčejné
uličnictví, proto nepokládáme ani za nutné čeat na
padených žen hájiti. Zmiňujema se o té věci jen z toho
důvodu, aby veřejnost věděle, jaká mrarní mrtvola
každou chvíli volá někoho kn mravnosti. ,

Ztráty. Tyto dny byl stracen zlatý manžetový
knoflík, v němě jsou zasazeny perličky, — Anna 3mo
kalová z Plačic ztratila dne 27. t. m. dva zástavní
lístky ze zastavárny královéhradecké. — Chudá služka
ztratila dne 27. t. in. papírovou 30 kor. Žádá ae, by

každý nálet oznámen byl za odměnu na polic. komisařetví.

Krádeš. V noci oa 27. t. m. přišel neznámý
bost do hotelu p. Hatly a poručil ai večeři. Když se
notně najedli, napil a nakouřil, práskl do bot, aebrav
dříve eklepníkoví as 24 K. Host s laciného kraje do
posud nebyl vypátrán.

Na dobytčí trh v Hradci Králové
dne 26. května bylo přivedeno: koňů 176, krav 183,
volů 34, býků 21, telat 28, kozy 2, úhroom 444
kosů debytka. Příští dobytčí trh bude dne 6. září.

Z Pouchova. ZmízelýKarel Havlík, ženatý
obnvník z Předměřic, rozený na Slez. Předměstí, otec
4 neplnoletých dítek, jeně od 6. května b. r. byl po
hřešován, nalezen dne 23, t. m. v Labi nedaleko Plácek
u dřevěného mostu při břehu Věkošském a přivezen
k večera do márnice pouchovské. Soudní lékařská
komise nebalezla patrných známek, jež by zřelelně
věštily násilnou smrt; rovněž nebylo ničeho zjištěno,
co by na sebevraždu poukazovalo. Církevní pohřeb
utopeného dál ne v Pouchově za velikého návalu di
váků i věřících v neděli odpoledne. — Po pohřbu odbý
ván veselý ples dobrovolných — hasiček poucbovských.
Hasiče v sakních nemá jistě ani Praha, Není-liš to
zneuctěním vážného sboru basičského?

Dary. Jeho B. M. ráčila kat. jednotu Horno
Studeneckou u příležitosti udílení sv, biřmování
v Studenci dobrotivě obmysliti štědrým darem 20 K.
Jednota svému vzneše:ému Přísnivoi vzdává povinné,
veřejné a nejuctivější díky. Bůh sám budiž mnoho
násobným odplatitelem. — J, B. M. panbiskap krá
lovéhradecký daroval při svém odjezdu s města Polné
též tamní katol, jednotě mušekého odboru dar 40 K,

za něž spolek vzdává notivé díky. — Jebo Milost
pdp. biskup Edvard Jan N. Brynych ráčil mflsetivě
darovati Jednotě katolielkých jinochů a mužů v Bopo
tech 20 K. Zeplet Bůh! —

Dlecésní Cpriliská jednota krále
véhradecká pořádala.10. t. m. v Dašicícha Par

dubic s chrámovým sborem deniokým cyrillské ovičení.Účastníkův sjelo se hojně. Cvičení začalo slavnou měl
av., při uíž abor chrámový přednesl zpěvy chorálné i
spěvy vícehlasé. Po mši sv, podáay ukázky lidového
i umělého zpěvu českého. Pak ae účastníci odebrali
do bostiace p. Šafáře, kdeš byly přednášky i prak
tická cvičení. Schůsi zahájil dp. farář Ladvík Hora,
po němě ujal se slova předecdajednoty, vldp. Dr. J.
Mrátík a udělil slovo vlp. Fr, Horákovi. Řečník okázal
ne to, jak má se zaváděti reforma v budbě církevní
a probral všechny draby její: spěv Řehořský, více
blasý i píseňlidovon. Každý ředitel kůra dbej tobo,
by nakůra dávaly se skladby ceny pravé. Po před
nášce cvičil vidp. předseda Dr. Mrštík chorální „Fange
lingua“ s odpovědi při zpívané mši sr. Odpoledne
přednášel řiditel kůru p. Bobumil Kašpar o církevních
toninách a o harmonisaci chorálu. Ukázal, jak snad
ným způsobem zapamatovatí si můžeme staré tonio
a jak chorál doprovázeti. Vytkl též nešvar, chorál
v moderaích toninách doprorázeti. Pak cvičeny litanie
k Božskému Srdci Páně a písně lidové dle Oltáře. Pan
Boh. Kašpar vysvětlil ještě všechny ekladby, které
byly provedenya podal stročný životopis jejich skla

datelův, Na to vdp. Dr. Mrštík poděkoval všem, kteří
účastnili 86 exorcici( a vybízel je, aby každý tu lásku
k pravómu zpěva církevnímuale sil svých šířil doma.
Překášky budou, ale s pomocí Boží je přemůžeme.
Pak šlo se do chrámu Páně, kdež byly zaspívány
mnobé skladby, litanie k Božekému Srdci Páně a dě
leno požebnání Nejsvětější Svátostí. Tím exercicie
ukončeny. Pan ředitel Boh. Kašpar a sbor chrámový
ukázal, co zmůže láske, píle a vytrvalost. Badiž jim
to-ku cti a vzpražinou k další práci. Též i město
vyšlo vstříc exerciciím, což patrno bylo s velmi četné
návštěvy chrámu Páně i přednášek. Ještě zmlniti
se dlužno, že zaslán telegram J, B. M. Eduarda Janu,
který ráčil telegramem poděkovati, a přál Božího po
dehnání. Též Mognore F. J. Lehner a skladatel Jan
Ev. Zelinka přáli dopisem exerciciím zdaru. —

Kněžské jubileum elaviti budouletos
tito pp.: GOleté vdp. J. Blažek, bisk, notář s pene,
děkan v Chrasti, dne 25. července; Bóleté vldp. Fr.
Čermák, konsistorní rada a bisk, vikář v Oatřetině,
28. září a vdp. Jan Bičiště, bis. notář a pens, dě
kan v Jičluě, 25. července; bO leté Jeho Milost vdp.
Ferdinand Borsfk, opat Želivský, 25.Července a vldp,
Theodor Čermák, pena. kněz v Blatiňanech u Chra=
dimi, 25. července; 40leté vldp, Josef Bettlach,
děkan vJilemnici, 25, července; vldp. Aat. Trávníček,
bisk. notář a vikář v Krásné Hoře, 2D. července a
vldp. Fr. Vohnout bisk. notář a vik, nekretář v Žlu
vicích, 2Ď. července,

Bodinué požehnání. Dne 27. květnat.
r. bylo v chrámu Páně černilovském pokřtěno na
jméno Anna šestnácté dítě manželů Antonie a Jana
Tomanových z Librantic. Při všech úestnácti křtinách
byly kmotrami pí. Františka Prokopová z Jenikovica
výměnkářka pí. Kateřina Katíková « Librantic, nyní
v Hradci Králové.

Z Chlumu. Sjezd edražených apolků okresu
královéhradeckého, nechanického, jaroměřského a ho
řického, jak se zdá, pobybovati se bude v širších
mezích a slibaje býti společnou slavností celého okolí.
Zájem o sjezd roste, vždy nové spolky přiblašují 86
k účasti, takže nyní edraženo jest ku společné činnosti
více neš 20 spolků. Jednotlivé výbory pracují horlivě,
V nich bledí se nekntečniti četná návrhy zastoupených
spolků i jednotlivců, při čemž zřetel k tomu se obrací,
by spojeno bylo poučné ee zábavným. Ku slavnosti
samé vypraven býti má i zvláštní zábavní vlak s Hradce
Králové do Dlouhodvor a nazpět, přiblásí-li se dosta
tečný počet účastníků. Kdy třeba přihlášky činiti,
oznámí se později.

Ze Selmice Od11.—18. t.m. konána byla
u nás sv, midáie. Že vldpp. missionáři s dychtivostí
očekávání byli, jest pochopitelno; vědyt poslední do
té doby uv. missie konána byla zde r. 1766. A díky
požehnání Božímu a borlivosti vdp. misaionářů P,
Kalaše a P. Vídeňského T. J. výsledek byl pěkný.
Vždyť přes to, še konána av. mlesie na konci doby
velikonoční, a většina již vyplaila svoji velikonoční
povinnost, napočítali jsme přece na 1200, kteří opět
přistoupili ke stolu Páně; a kázání, zvláště večerní,
bojně byla navštěvována, Veled. pánům missionářům
voláme ještě jednou upřímné: Zaplať Pán Bůh.

Úmrtí. Pan Vojt. Jelínek, řídící ačitel v Cho
dovicích, zesnní v Pánu dne 24, května 1003, v 46.
roce svého života. Pohřeb se konal v úterý dne 327,
května na hřbitově Chodovickém.

Z Brandýsa n. Orl. Den 19. květnat. r.
bude pro naše město dnem památným, neboť v nám
dovršeno bylo důležité dílo, posvěcena totiž a spolu
odevzdána byla veřejnému účeli nová radnice. Jiš
koncem r. 1900 pojata byla myšlénka, zbudovati nový
radní dům, ponšradž dosavadní radnice nemohla už
vyhověti požadavkům nové doby. Stála ve službách
města ' vlasti plných 600 let. Byla svědkem velikých
i mnobých událostí v národě, viděla day radosti a
slávy, žalosti i pokoření české vlasti. Vojska haeitská
zle hospodařila na zdejším zboží, zničila veliký klášter
Orlík, popleniia město i panské zboží, a mujetek lon

ží nabytý svým lidem obsadila Po bitvě běloboruké,
dyš i slavný rod Žerotínů navždy opustil zemi českou

a tudíš i město naše, v němž se narodil Karel st. ze
Žerotínů, kdy vlanť naše očištěna byla od těch fana
tických „českých bratří“ a zbevena těch „bojovníků
božích“ — nastaly lepší časy i v městě našem; na
vrátil ae klid a město počalo utěšeněji se rozvíjeti.
Zvláště vzkvétalo město sa doby, kdy ryze katoličtí
páni vládli na panství Brandýském. K památce bý
velé radnice patří kne biografie slavného" psedagoga



Jane Amosa Komenského,jenů se zde alsni) ©opiso
val aje „Labyrint světa a Ráj srdce“. Památka tak

slavných dějisnesechrázile -však nejni od sirji. Namístě jejím sbadováná by ice nová, bu
dova v pravdě krásná, ješ bude chloubou občanů a
okrasou města. Stavba i vnitřní vyzdobení šťastně do
konáno a celé dílo koranováno slavností posvěcení
Svěcení určeno bylo na 3. hod. odpoledne na den 18.
května. Ač počasí bylo tobo dno nejisté, přece ku 3. h.
vyjsanija se obloha aslunko mile sářilo na vsdor těm,
kdož slavnosti té přáli zmar. Záby plnilo ns náměstí
davy obecenstva domácího a = okolních měst. Po 3.
hod. bou! se imposentní průvod sestavený z mládeže
školní, místních apolků (Šokol zmizel), duchovenstva,
přibylých hostí a obecenstva za zvaku badby ku rad
nici, kde obec. zastupitelstvo se starostou v čsleode
kávalo jeho příchod. Pan starosta uvítal vřelýmproslo
vem všecky přítomné, načeš zapěl spěvácký spolek Že
rotín“ chorál „sv. Váolave“. Potom vystoapil místní
p. ferát V. Vosolík na připravenou tribanu a v delší
řeči vylíčil výsnam nové radnice, vspomenov také
dějin z doby husitské i dějů po bitvě bělohorské,
v niéhá město naše mělo značné účastenství. Násle

dovalo svěcení, jež vykonal vdp. J. Kapa vikář zCaolavi, s vdp Ant. Nyvltero, děkanem z Ústín. Orl.,
a.xa assistence místního duchovenstva. Po vysvěcení
odevzdáno byla radnice veřejnosti, prohlédnnta bostmi,
s nichž delegovaní zapsali se do pamětní knihy. Na
to pan starosta Fr. Herzan promluvil vzletnou řeč,
v níš vybízel k plnění povinností občanských, povzba
zoval ku hájení práv jazyka i národa. Za zpěvu „Kde
domor můj“ nastal rozchod. Slavnost ukončena přá
telekou zábavou v restaurantu p. A. Dvořáka, kde
apolky spěvécký a ochotnický dle možnosti obecenstvo
mile pobavily. Těm pak, kteří tuto slavnost neradi
viděli a za zbytečnou pokládali, jak tomu nasvědčo
valy dra články v „Oavětě lidu“, budit připomenuto,
že uličnické články a sprostota Oavěty u nás nic ne
plstí a ten pán. jenž to pssl, dokázal, když chce, že
také něco dovede — oslavit radnici v Osvětě lidal —

Čtěto a rozšiřojíe pozoruhodnou novinku!

Mistr Jen Hus nebo sv. Cyrili a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší záslahy a zasluhuje tndíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 hb.

Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.
(Morava).

Různé zprávy.
K volbám obecním. Práva voličekého

nemají: a) ti, kdož byli nalezení vinni zločinem ně
jakým; b) ti, kdož byli pro nějaký zločin vzati ve
vyšetřování, pokud toto vyšetřování trvá; c) ti, kdož
byli nalezení vinni přestupkem krádeže, podvodu,
zpronevěření nebo účastenstvím v některém s těchto
přestupků ($$ 460., 461., 464. zákona trestního). —
ČI. DĚ. zákona, daného dne 5. března 1862). Práva
voličského nemají také: a) ti, kdož více než od roku
nezaplatili nějaké dávky obecní, kterou jsou povinni
platiti; b) ti, na jichž jmění byl prohlášen konkars
nob řízení vyrovnávací, pokad krida neb narovnání
trrá a po skončeném konkarsu nebo narovnání, když
sadlnžený byl nalezen vinen přečinem jmenovaným
v $ 486. zákona trestního; c, ti, kteří mají Činiti počty
se správy jmění obecního neb jmění některého obec
ního ústavu a počtů takových dosavade neučinili.
Právo voličské má vůbec každý sám vykonávati.
Z tohoto pravidla jsou tyto výjimky: 1. Za osoby,
kteró nejsou: soběprávné, přísluší právo voličské vy
konávati | jejich zástupcům, za soběprávné| osoby
ženské jejich pluomocníkovi; 2. důstojníci ve službě

ostavení a strany vojenské s titalem důstojnickým,
jež náležejí k občanům v $ 17. ařízení obecního jme
novaným, mohou právo voličské vykouávati jediné
skrze plnomocníky; 3. ti, kdož za příčinou záležitostí
obecních nebo veřejných nejsou v obci přítomní, mo
hou sobě k vykonávání práva voličského zříditi pl
nomocníka. Rovněž mohou 4. držitelové nemovitosti
nějaké v obci ležící nebo šivnosti nějaké v obci pro
vozované, kteří mají své řádné bydlení v obci jiné,
„právo voličské vykonávati skrse pinomocníka.

Organisace českého spisovatelstva
doznala letošního roku snamenitého doplnění zřízením
nakladatelského drušetva Máje, které v den av. Vác
lava překvapí českou veřejnost cennými plody své
činnosti. V lůně spisovatelekého spolku Maje, který
patnáctiletým úsilím tolik úrodných brázd vyoral na
nejtvrdších lánech českého života, a který pro kul
turní statky národa tolik vykonal, vzniklo nakladatel

-ské družstvo, jež svými úsporami, svými projekty a
svou soaboa podepřeli nejpřednější čeští spisovatelé.
Není pochybnosti, še podniknutí jejich bnde provázeti
zdar, poněvadž přízeň českého lidu vědy provázela snahu
našich spisovatelů. Mimo řada vysoce zajímavých
knib vydávati počne týmž časem řečenénakladateletví
téš belletristický týdenník „Máj“, o němž pro dnešek
prozraditi můžeme, že se očekává v literárních kru

zích s největším napjstím, poněvadž je známo, žek tomuto lista podařilo se připoutati póra nejpředněj
ších našich básníků a prosaistů.

Rothschild má ještě málo. Dráha
Ferdinandova epojojící Vídeň, Brno a Krakov měla
loňského roku o něco menší slsk neš jiná léta. Jedna
akcie nevynesle plných 200 E úroků. Na základě
stanov může majitel dráby žid Rotbachild, kterému
dráha ta ročně vynáší čistých přes 26 mil. koran,
podati vládě žádost, aby zvýšila dopravné sazby 8
mobls se bojiti na obecenstva. Žádost tu dráha snad

vš podala a není pochyby, le vláda žádost příznivě
vyřídí. Roteohlid na světě dnes smůše všecko — neli
sociální demokrati starejí se jenom o církuv katolickou,
milionů Rotecblidových nevidí. Není divu, jsouf už na
dobro « pytli židovekém. .

Blahořečení ma maócho. Dne30.
dubna t. r. sošls se ve Philadelphii v Americe ve
obrámě sv. Petra, kde pohřben jest Jan Nep. Neamano,
biskup filadelfeký, ofrkevní komise, která měla dle
Kongregace Obřadů zjistiti, sdali ostatky v hrobce se
nalézající jsou skatečně tělesné pozůstatky ctihodného
biskupa Neumanna. Otevřerše hrob poznali vyšetřn
jící, že tvář zemřelého sice se proměnila v kostru, ale
ostatní části těla i s oděvem jsou úplně zachovalé.
Pak bylo tělo vloženo do nové rakve a zapečetěno.
Tak ukončeno třetí vyšetřování ohledně bishofečení
našeho krajana biskapa Neumanna. — Jan Nep. Neu
mann narodil se 28. března 1811 v Prachaticích v Če
chách. Školu obecnou navštěvoval ve svém rodišti,
stadia filosofická konal v Budějovicích a bohoslovná
v Praze. Zvěděv o nedostatku kněží v Americe, odebral
ee tam r. 1856, kdež byl vysvěcen na kněse. Pracovav
horlivě několik let v duchovní správě, vatonpil do
kongregace Nejsvět. Vykupitele. R. 1847 stal se ge
nerálním představeným kongregace. Dne 28. března
1862 posvěcen ne biskupa fladelfského. V horlivosti
své o upásu duší naučil se i vlašskému airskému ja
syku, by mohl osadofky těch národností zpovídati.
Mluvil též česky. Zemřel 5. ledna 1860. Hned po jeho
emrti považovali ho za světce, obzvláště když později
i několik zázračných případů na jeho přímluva u
brobu jeho se stalo.

Američané na Filipinách. Dieamoric
kého „Národa“ provádí americké vojsko na Filipinách
poslání své mnohdy způsobem zločinným. Když vojsko
amer. vkročilo do města Manily, byly v něm pouze 3
vykříčené domy a nyní je jich tam 1100. S vojskem
vystoapilo na břeh 800 lehkých ženštin. V tamních
nemocnicích lédeno bylo už přes 10.000 vojáků na po
blavní nemoce. Vojáci, zvlášt důstojníci chovají 80
proti domorodcům tak, že se to ani popsat nedá; pá
chejí hanebnosti, za které "byl by v Americe každý
lynčován na nejblišším stromě. Jistý poračík na ostrově
Panay, když na dověděl, že v domě jednoho bohatého
a váženého domorodce odbývá se slavnost, vedral no
s tnetem vojáků do vnitř, kdež všechny dívky a šeoy
byly jimi znenctěny atd. A tak činí nynové pokroči
lého státu civilisovaného. Takovouto civilisaci možno
nasvati eyfilisací.

Hnutí „Los vom Bom“ (PíšíRad.Listy),
kteró u nás úplně jič opustilo půdu náboženskou,
atavši se nástrojem germanisace, je čile podporováno.
Evangelický říšský časopia „Wartbarg“ nveřejňuje v
posledním čísle seznam příspěvků došlých na podpo
rování tohoto hnutí v Rakousku, a v tom čteme s úža
sem, že nejen Německo, nýbrž i Anglie a Švýcary
bnutí toto značně finančně podporují. Obnoaj na hnutí
toto sebrané dosahují výše závratné, a většina těchto
sbírek použije se do Čech. Zmíněný list také zjevně
to doznává jiš tím, če značnou část svého obeabu vě
nuje evangelickým obcím německým v tomto krá
lovatví, ba uveřejňuje dokonce mapu, z níž rozmáhání
se lateranismu v pohraničních krajích Čech názorně
je prokázáno. Kdyby hnntí toto sledovalo cíle jen ná
boženské, pak bychom si ho mnoho nevšímali, kdyč
však za ním skrývá se Čertovo germanisační kopýtko,
musíme ma věnovati tím více pozornosti. A epojuje-li
se dnea s Německem ve hnutí tom proti nám cizina,
pak musímo ai dobře zapamatovati ty „snášelivé“ a
„svobodymilovné“ národy, které tak činí, pro budonc
nost a dle toho jednati. K markám přibyly již i franky
a libry šterlingůl — Německý Gustav-Adolf Veren vy
vínu! zvlášť obrovskou činnost za heslem „Los von
Rom“, a sbírá ku své činnosti ve všech protestant
ských zemích peněžité příspěvky. Dle „Vyšebrada“
kolojí sběrací archy tohoto prušáckého apolku i po
českých protestantekých rodinách na Podřipsku. Snad
si myslí, že jako za dob dřívějších vodili čeští pro
testanté nepřátelská vojska do Čech, tak i nyní umožní
svými českými penězi vpád Pradáků do Čech.

Ta maše mládež. Terezie Venelá, 13letá
dcera dělníka v Hietzingu, udržovala miloatný poměr
s vojínem. Dne 31. května zastal otec dívky zamilo
vaný páreček při vroučím loučení. Mladá dívka aprchla
ze strachn před trestem na střechu, odkudž vrhla se
seokénka na dvůr. Zde našli nešťastnici s roztříště
nými údy bez vědomí, i dopravili ji do nemocnice.

Sjezd slovanských movimářů konal
se o svatodožních svátcích v Lublani. Účastníků bylo

na 160, mezi nimi redaktoři nejpřednějších časopisů
slovanských, Jedním z hlavních úkolů tohoto 4, ejezdu
bylo ostavení 00 Ústředníko svazu slovanských noví
nářů. Rovněž i otázka budoucí slovanské kanceláře
tiskové byla ta předročtem podrobného jednání. Ze
sjezdu toboto stala se též pravá manifestace slovan
ské solidaruosti na půdě bratrského národa slovinského.

Kanovníkem metropolitní kapitoly
v Prave zvolenbyl 26. května vdp. dr. J. Tampach,
professor církevního práva na universitě pražské. Nový
kanovník avon činností znám jest ož dávno v naší
veřejnosti, Napsal celou řada důkladných monografií
a článků právnických; i v obora sociologie pilně pra
coje a zabývá se též stadiem archacologie etarokfes
fanské. Dr. Tampach jest i spoluredaktorem „Vzděla
vací knibovny katolické, která přinesla již bohatý
výbor cenných spisů původních i přeložených. Novému

kanovníka k další záslužné Činnosti přejeme všehozdara.
Něco za rámeček. „Stráž na Kl. Pom.“

věnovala nedávno „Oavětě lidu“ následující úvahu:
„Známo všeobecně, že prolhaný tento list vyzname
nává se židovským indifferentismem a hanobením naší
víry i její viditelných znaků. Čtenářstvusvému sice
nalhává, že hájí „čistou“ víra a nauku Kristovu, ale
ve skutečnosti je to právě takovou lží, jako výše zmí
něný případ hronoveký. To není již naukou Kristovou
a vírou v jeho božství, to je čirý atheiemus, to jí
bozbožství. Aby ee pak zdálo, še tento snemravňujíce
list hájí přece víra Kristovu, vytýká každému, kdo

na jeho ezkoká a falešná hesla nepřísaká — dejestklerikála m sluhou, mladočeským[okojem sneb
národním dělníkem s klerikály spřešeným. Redaktor
p. Alois Hajn ví sice velmi dobře, že nejeme ve služ
bách ani jedné ani druhé strany — ale to jeho po
didovětěléma pokrytectví nevadí, on potřebuje jen říci,
de jsme takoví a takoví a některý hlupáček přece
tomu snad uvěří. A o více se dtváčské „Osvětě“ zatím
nejedná. Aby věsk tento ctihodný plátek vytkl někdy
také nějakou nepřístojnost našim úhlavním nepřátelům,
— (t.j. židům) — tomu brání jeho část insertní
dostatek známá a jinými českými listy bezpočtukráte
na pranýř postavená. Proto, jestli nám p. Hajn vy
týká, de jeme sluhy klerikálů, tvtdíme my daleko
a větší jistotou a určitostí, če on jeat sluhou šidov
ským. A o tom si ještě vdalších statích promluvíme.
Napovídá-li „Osvěta“, „že a námi není dosud hotova“,
— odpovídáme my, že s námi vůbec hotova nebnde,
neboť my od nynějška budeme pilně a stále ukazo
vati na její kotrmelce a vynasnašíme se, abychom
paralysovalí její zhonbnou, znemravňojící činnost na
českém východě“. — Když jsme my připomínali panu
Hajnovi, že nemá práva mluviti za český národ, pro
tože slouží jinému národu, ta vždycky se náramně
rozčiloval. Ale pic naplat! I ve lví kůži lze vědy
pravou podobu poznat.

Zednáři v práci. Na základěsednářských
proticírkevních zákonů vlády francouzské rozpuštěno
bylo až dosud: 85 nemocnic pro šestinedělky, 97 ne
mocnic pro nezhojitelně nemocné, 1 nemocnice pro
málomocné, 172 útulků pro taláky, 223 chudobinců,
398 nemocnic, 398 ústavů pro podporování zadlužených
a zchudlých dělníků, 512 nocleháren, 691 sirotčinců
a 1428 jiných dobročinných ústavů. Všichni, kdo v
ústavech těch nalézali útnlka, ocitli se na ulici, neboť
vláda nemá a také míti nebude světské dobročinné
ústavy, jež by zrušené církevní nahradily. A to se
děje pod krásnými hesly: Volnost, rovnost, bratratví!
V Marseillu postaven byl zase před sond jeden bývalý
Jesnita, že ve svém soukromém bytě privátně vyučo
val filosofii a apologeticel

Světem jest nová costopisná ilustrovaná
koihovna, již .se odhedlalo vydávati nakladatelství
Ev. Benuforte v Praze a zahájena poutavým líčením
osmiletého nuceného pobyto na Sachalíné od J. P.
Jovačeva. Přejeme ablrce „Světem“ která psána
bude vesměs slohem lidovým, rozšíření nejhojnějšího,

Českoslovanských Letopisů Musej
mích vyšlo právě číslo 4. opětně se zejímavým od
borným obsahem. Redaktor a vydavatel Vácelav VI.
Jentček, kustoa musea v Čáslavi, Reklamace nedošlých
čísel minulých nechť neopomenou odběratelé včas za
elati! | Nové přiblášky k odebírání důležitébo tohoto
měsíčníku možno — pokad ještě nepatrná zásoba
vydaných čísel na skladě jest — učiniti ve všech
koihkopectvích zejména v administraci Českoslov.
Letopisů Musejních v Čáslavi. Předplatné ročně 6 K,
půlletně 3 K,

(Zasláno).

Účastníci májové pobožnosti a ctitelé
Rodičky Boží vzdávají veledůstojnéma pánu
P. Jemelkoví vroucí dík za všecka zlatá
slova, v horlivých kázaních k nim pronešená,
Dosvědčujíce, že nám všecka krásná povzbu
zení hluboce v srdci utkvěla, přejeme Vaší

Důerojnosti hojnost Božího požehnání v prácialší.

Všoodberovému sdružení křesť. dělnictva
laskavě věnovali dále:

10 K: katol. jednota v Libšicích n. Vlt.; po 6: K
vddp. Jindřich a Frant. Somrové z Frýdlandu a Fr.
Prasič, kaplan z Červ. Kostelce; po 6 K: vdp. V.
Němeček, farář, Kněžice; dp. Aug. Turek, kaplan,
Hor. Litvínov; 3 K: vdp. Jindř. Kostlivý, vikář,
Dláždov; po 2 K: vdp. Jan Cuban, arciděkanv Mce
lích; vdp. Fr. Kuhn, vikáť,Studenec; vdp.St. Šťastný,
farář, Loučeň; vdp. Jos. Rejzek, děkan, Nymburk;
vdp. J. Hajzler, děkan, Přelouč; nejm. kněz z Č. Bu
dějovic; dp. Fr. Štěpánek, kaplan, Hroch. Týnec; dp.
Frant. Jelínek, kaplan, Strážov; dp. Václ. Bartovský,
kaplan; po 1 K: dp. Josef Višňák, katecheta, Č. Dab;
dp. Váci. Bóhm, kapl., Čermná; vldp. Frant. Ilem,
arciděkan Zbraslavice; dp. Frant. Dytrt, kaplan, Zá
kupy; dp. J. Semerád, Čáslav. Odalší podpory snažně
prosí Frant, Jakl, keplan v Hradci Král.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 24, května 1902 1 hl,

pšenice K 1495—1620, žita K 12 20—12:60, ječmene
K 860—990, oven K 8 80—7 80, prosa K 9 00—10'00,
vikve K 900—1010, brachu K 1660—19 50, čočky
K 16:00—2000, jahel K 1800, krup K1609—2400,
bramborů K 200—230, jetolového semínka červeného
K 90:00—00:00, jetelového semínka rase. K 0000
—00:00, máku K 31'00—35:50 Iněného semene K 1760
—1900, 100kg. žit.otrub K 1200, pšenič, otrab K 1150,
1 kg. másla K 2:40—2'60, 1 kg. sádia, vepřového K
1'60—1-76, tvarobu k 033—0'36, ! vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl cibule K
8:00—0'00, jedna kopa drobné zeleniny K 110 -4'00,
1 kopa zelí 0'00—0:00 K, 1 pytel mrkve 7:00—000,
1 kopa valáta K 000—0-—, 1 kopa petržele K 3 00.

Bursa práce.
Přijme se ihned dělník knibařský a krej

čovský. Přiblášky u p. J. Poláka v bisk.
residenci v Hradec! Králové.

Výborová schůze
politického křesť.-demokratického spolku

pro hejtmanství královéhradecké
jest v ueděli 1. června o 3. b. odp. v Adalbertina,



Kathrelnerova eo000
sladová káva Htneippova

o 

Kostelní náčiní
DF" vlastnívýroby"S

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Svotlé č. p. 205-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

JODOOCX

Žádejte
AÍLatiční

tužlsy.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Inénébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křestanského, avépomocného
lidového podniku

„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 uaše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

i Továrnawr
jj na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

je) dříve závod na sužitkování ovoce, salošený (68
pr. 1856, mejstarší sveho druhu v Čecháchped

— nabízí — ;

7 koňak, alivovicí, borovlčku, jeřabinku
| rumy a punše, likéry, sladké ovocn

víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní), vina oladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi! levný koňak a vý u
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Ej Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
| 1801 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medasilí

státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy a prárem rašení slatěmedaille.

Vzorky zdarma a franko.

Vzornězařízenéslatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené proti utlsmu,

, laohyna, úáiopro ohude:Páenakéa mon
Úplně suchá poloha.

sib orná restaurece © režii. — Ceny« — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budově. - Pro P. T. obe
censtvo = okolí, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a pouze do lázní
zamýšlí docházeti neb dojížděti, dal
nový láseňský lékař p. MUDr. V.
Maxa sříditi svláštná píhodinou mist
most, kde po vzaté lázni lze si odpo
činonti a se zotaviti. —————————
PD" Aněteci

od správy Nzokoké: ga

Staré

poštovní známky
z let 1850—1875 se koupí.

Adressu sdělí administrace t.1.

EkajččsčbA

c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. dochovenstva
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní zévod

všech. Kostolnich paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko ne sasflají.

Adresa vždy doslovně úplná.VE
Vledůst duchovenstvu, sl. řeholím,stavům

a P. T. obecenstvu

uctivě ozoamuji, že za tovármí eemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletni mýdla
ve velkém výběru, ústní vody. vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkůma j.

Výborné creamy ku holení Natom a
Nchaving colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I ul. 20 kr. výše. Nehodící se
břítvy přes vyzkoušení vyměním mebo
pemízo vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží oabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji avlášiní 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 tolletních potřeb ve velkém | malém

Praha 1., Etlščina tě. 1 n.

B"OAODO

* OBRAZY
x olejomalby,rytiny, krajiny, nádhernére
JK produkce mábošenské a historické, srcadla,
JI rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

W výrobky všech druhů v moderní úpravě,

M Veškeré druhy papíru, psací a kreslící
potřeby, všdy nejnovější

Wm“dopisniceE
a vše do oboru papírnického spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

JosefKieslich
o Hradci Králové,

Uměleckýsávod prokostelníprácea výrobuŠŠ
rámců saložen r. 1991. xx

NRRRRRNANNNNNRNININNNN

Jan Kryšpin,

a. Syvalerhr smoveo ná
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA--I.,

č. 145 st, Malé Karlova ul. čís. 239
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporněuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení
sice i se šelenými rámy, st

těmi 1 vsasením.

Vedkeré rozpočty, skissy 1 odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

UR“ Nesetná veřejné i písemná pochvalné nanání. Rj

Založeno roku 1886.

Příležitostné dary.

Václav Šole,
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 s nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny s budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků zs ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zbotovují, též

veškeré správky hodinek se vyřizují.
M“ Vše za levné ceny. "Pi

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami

J. Anděla

zámořský prášek

aumremje o jintoteu:
štěnice, blechy, šváby, moly, raey, mouchy, mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen bmys.
Továrna a vývoz u

, Anděla, drogerie „u černého psa“

cy: I., Hasovatř.č.18. ,V Hradci Králové pravýu pana Karla J.
Dixe, medie. droguerie. .

Sklady na venkově všady označeny Andělovými
plakáty « černým psam,.

(O



vlastní výroby

nejlevněji jediný odborný závod toho druhu

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letni 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 cenl

= SUKNAZ
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

na požádání zašle

V, J. ŠPALEK,
Závod založen roku 1834.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ili

RB“ Božíhroby,"i
SRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

8
3
Ó

8

INE Ignáce V, Nešk
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

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.

-8004dl

(T0000918100VE80

První výroba

věžních

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

B ci před
měty

levně a

přesně
shoto

LL BY i

. Výhodná výměna
, starých kočárů za nově.

Jó kusů nových kočárů

8 20 párů anglických postro
má stále v každé ceně na skladě

Jan Černý,
) hotovitel kočárů

v Hradci Králové. vedle Disk.Tesidenoe ;
Několik pěkných ojetých ,

phačtonů, též 1 kučír málo opotřebo
( vaný levně na prodej. “fjižj :

i

i io

<=

>ÓŽÉDU.

o

FJAN —
KALIS +

j hodinář a zlatník

* vRychnově p. K.

přísežný zpalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
1 cenníky zašle.

Ť zlatých a stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

u Pražského Předměstí.

E jc ýR HOS S„2
ke) .

l PP Zlatámedaile.js
ny

Dopvručuji se P. T. obece
a pískovci. Umělá práce kamenická a
Provedení prací těchto věnuji jakožto odborník

N86 veškerých prací ručím, tak že může každý volně znalce sobě povolati.

„k , -Práce figurální provádím buď dle modelu neb fotografie a mohu ka
EVU) | akisy dle přání v každé době a zdarma. Písmo při odebírání pomolků neúčtaji.

bs mramorových a plskovcových pomníků za ceny levné.+
B . Prose o laskavou přízeň,snamenámse v úctě

A2,%4 l
MOP RÁ M

Hosp. m. a nár. výstava t Hradci
+p. pr Král. 1894.

mramoru, sienitu, žule
desky do zdí, pomnlky.

Za vzorné provedení



Poděkování.
Za přemnohá blahopřání, jichž se mi u příležitosti jmeno

vání a inštallací jakožto kanovníka při kapitole biskupského chrámu
sv. Ducha v Hradci Králové — po telegrafu aneb poštou dostalo,

VPRORO dovoluji si též v těchto listech veřejně vzdávati všem, jichž se týče,
o „ 9, > „

nejvroucnější díky,
přeje spolu na vzájem všeho blaha hojnost měrou vrchovatou.

Hradec Králové, 28. května 1902.

Dr.Jan Nep. Soukup,
kanovník.

© Mm m gm) a0 0 d JM : ň Ci 4 a] ) Eka E TU Su = mTTL
Ph knělbykí PRO zdat“APT

Založeno r. 1850.

Veloctěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasířv COhrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

PALDUS 4 POUR
dříve J. Jeřábek

vwHradci Králové, velká podsíň.
Jediný křesťanský modní závod

v dámských látkách.
Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky JŠ

hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemské.
vše slině v ohni zlacené a otříbřené, začscruší.

všech drahů Hedvábnéa vlněnépokrývky.Šátky nahlavui převěsné. ÚevmějínyěílůPat noo 4 rejh 20 ravys snovnzlacení a s

Biskupská 99“ Úplnégernitury. lostiStaJiorzanéMatrom, Jul karkéi
knihtiokárna. Vzoryna požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863. nýmipřípisyP. T.pr rr a odporačnjeU a n:

koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborlí, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Samety. ili Pevné ceny. fl- Plyše.
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Robert Samburek
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice [2 Založenor. 1880.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora toboto spsdající věci pro velecténé P. T. duchovenstvo.
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Zakázky vyřizují se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou

6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gap*Mnohopochvalnýchdopisůk disposici, ij

Majits! Politické družstvo tiskové v Hradol Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Autonín Pochimon. — Tiskem basik. knihtiskárny v Hradci úral,



Předplatnéna čtvrt roku2 k sok |
, na půl roku Sk— ko)——

Sokolské Gonfitgor (vyznání),

Když se v Čechách roku 1845 začalo
jezdit „bez koni“, to jest po železnicích, říká
vali staří lidé: „Čeho jsme se to jen dočkali!“
A přišlo století dvacáté a my, co jsme byli
mladí, anebo jsme na svět přicházeli, když se
bez koní jezdit začalo, jsme staří anebo stár
neme. Což divu, že po způsobu starců století
devatenáctého říkáme po nich: „Čeho jsme se
to jen dočkalil“

Tak jsem právě vtyto dny povzdechli já.
A kterak brch byl mohl tak nepovzdychnonti,
když pojednou čtu sokolské „Confiteor“| Oprav
dou? Opravdu! Skutečné Confiteor! A že 80
kolské? Inu sokolské!

Sokolstvo totiž vydalo svou statistika
(číselný přehled) čili výkaz počtu člonů a cvi
čenců od r. 1895—1900a oznamuje jako jistou
věc úbytek členů. V některých jednotách až
sto padesát procent členů ubylo! To je začátek
toho Confiteoru. A pak se v něm pokračuje
tím, že se bledá příčina toho úbytku a praví
se, že příčinou tou jest „nedostatek smysla
pro krásno a dobro, úpadek ideálního ducha
v lidn a zvláště v české mládeži... Hlou
posti, sklenice dobrého piva, smyslná láska,...
plný žaladek, toť prý jsou ideály dnešní
mládeže“.

Čeho jsme se to jen dočkali! Jenže mi
napadá ještě jiná stará povídačka. Když se
začalo po zemi jezdit bez koní, začalo ge taky
tou mašinou jezdit po vodě do Ameriky. A stalo
se, že 56 odtamtud jeden taky vrátil. „Jaké
pak to v té Americe přece je?“ Tou otázkou
Ds něj doráželi. „Docela jinačí nežli zde. Všecko
jako na ruby. Lidičky, to jsem se podivil, když
jsem tam přišel. Myslel jsem, že se mi to jen
zdá, anebo že jsem blázen. Vidím vám tam
stromy, jak mají kořeny vlufté —ve vzduchu—
nahoře a ovoce dole při zemi. [nu je to holt
Amerika. Tam je všecko jinak. Tam není třeba
pro ovoce lézt na strom, tam má člověk všecko
zrovna u huby“.

A tohle že mi napadlo při tom sokolském
Confiteora? Ano, to mi napadlo. Páni se vy
znávají, že není ideálů, to jest záliby ve věcech
netělesvých, tedy čistě duchových a že mládež
na místo ideálů má záliba vhlonpostech, v jídle,

byla to holt ta Amerika. Tam je všecko jinak.
Tam jsou kořeny v Juftě a hrošky u země.
Páni chtí míti ušlechtilé ovoce ideálů, ale ko
řeny v laftě. Páni učinili Sokolstvo spolkem
úplně beznáboženským. Sokolové mnohde již
ani o pobřbu za mrtvolou do kostela nevejdou.
Páni to udělali všecko jinak, než tomu skutečně
jest. Půdou, do které musí pustiti kořeny lidské
duše, má-li nésti ovoce vyšších snah, jest Bůh.
Bůh je nejvyšší dobro a nejdokonalejší krásno.
Sám Palacký pravil, že jedině Bůb je prame
nem zápalu pro pravdu, dobro a krásno. Ale
tobo páni zavrbli. U nich není a nebylo po
třeba vystupovati na strom, to jest vystupovati
a povznášeti se až k Bohu. Je to nepohodlné.
Bylo by lehčí míti ideály, jako to ovoce tam
v Americe při zemi. Ale kdo chce miti ideály
bez Boha jen při zemi čili „u huby“, ten se
právě toho dočká, co Sokolstvo nyní vyznává,
že je ideálem huba, to jest, co jde do huby a
s ní do žaludku a pak ještě něco ošklivějšího.
A pak ta zbývají ještě ty „hlouposti", které
dle vyznání Sokolstva jsou ideálem naší mlá
deže. Iuu je to holt Amerika. Hloapí lidé
uvěřili, že v Americe mají stromy kořeny ve
vzduchu. A kde ge věří, že duše lidská ne
potřebuje míti kořenů v Bohu, — inu — tam
na konec konců jsou ideály — hloupostí.

Čeho jsme se to jen dočkali! Aby tohle
ještě včera byl řekl nějaký klerikál, katolík!
Toho by byla nějaká Samostatnost nebo až
posud nepokřtěného pana Wobryzka Osvěta
zmalovala až do modra. A oyní to máme
černé na bílém od Sokolů samých. A proto
snad jsme se dočkali těch časů, za kterých
je volno upozorniti oa to, co jiný konserva
tivní list český o téhle věci píše. „Dokud So

V Hradci Králové, dne 6. června 1902.

kolstvo neštvalo proti lidem směru konserva
tivního a proti katolíkům zvlášť, dokud se
nesměli různí protestantští (k Německu táhnou
cí) pastorové a Iškové (němečtí starokatolíci
8 nátěrem národním) roztahovati se svými
protikatolickými přednáškami v sokolských
jednotách, dokud se nepropůjčovaly z přís
pěvkův lidí katolických vystavěné sokolovny
zu modlitebny cizího, o vyhubení víry otců

helvetismu, dokud se nestal — Sokolstvem
uměle vypěstovaný — Husův kult (uctívání)
stupíukem ku všelijakým (často i placeným)
hodnostem, dotud znamenalo Sokolstvo sbor,
ku jehož prospěchu a zdaru mobli pracovati
všickni Čechové“. K tomu dodáváme: Dokad
do Sokolstva venkovského nevnikl dach bez
božnického a spolu prostopášného socialismu,
dotud bývali členy jeho lidé i tříd konserva
tivních. Když ale — jak bychom mohli pří
kladem doložiti — opilý Sokol z vrstvy nej
spodnější na výletě tyká člověku slušnéma,
a bratrem chce nazývati toho, jemuž zítra
musí říkati „milostpane“, — dokud n. p.
třebas vesnický žid kořalečník je „thaky“
Sokol a hasič atd., jenu aby lid v sociální bídě
své i na dále byl držen, tu ovšem uení sa
čemu diviti, že Sokolstvo stůně na úbytě.
A nespomůže nic obmýšlené slončení hasičů
se Sokolstvem. Zkazíte-li krev hasičů, zkazí
vám i ona tělo Sokolstva.

Říkává se, že vyznání se je známkou
pokání, a zdálo by se, že je tedy Sokolstvo
na cestě, k polepšení svého stavu vedoncí.
Ale nám se zdá, že ten Confiteor našeho
Sokolstva není ještě dosti ryzí. V Confiteoru
říkají se slova: Mea culpa, mea calpa, mea
maxima culpa! Má vina, má vina, má veliká
vina! Páni vůdcové Sokolů, kteří je pronikli
pustým bezbožnictvím, nevědomým husitským
boucharonstvím, slepou záští proti nejvlaste
nečtějšímu katolicismu, útrpný úsměv vyluzu
jícím mazlením se s domácími ipotulnými,
jen svou sektu na zřeteli majícími pastory,
tito pánové to jsou, kteří Ikajíce nad úpad
kem Sokolstva kéž by měli tolik sokolské
srdnatosti, aby řekli: Nostra culpa! Naše vina!
Naše vina! Naše veliká vina! Myslím, že by
toto jejich pravé vyznání jim neaškodilo!
Naopak! V tom „mea culpa“ bývá často —
vznešená a nchvacující velikost.

Otto Freiher, protestant, líčí v německém
jednom časopise dojem, jaký ua něj učinil
sv. Otec Lev XIIT. Protestant ten dostal se
8 paní svou do kaple Nejsvětější Svátosti,
kudy přicházel stařičký papež podepřeno dva
kněze do -chrámu svatopetrského. Přivítán byv
hlubokou úklonou všech, pozdravil zástup
8 jemným úsměvem. Avšak hle! Ten domnělý
„tyran ducha lidského“ padá na svá kolena
a za hlubokého, při tom nastalého ticha jest
slyšeti šepotem pronešená slova jeho. A která ?!
Mea onlpa, mea culpa, mea imaxima colpa!
Freiherr bál se zarossné oči povznésti k mau
želce své. Učinil tak přece! A ahledali v jejích
očích slzy I

Ejhle! Toť jistě uchvacující moc pokor
ného „mea culpa“; moc, která rázem mnoho
předsudků vypuodilaz daší dvou protestantů,
Ba ještě víceosvědčila; Freiherr sám povzdychl
za papežem: Ano, ano! Nostra culpa, nostra
culpa! A proto se domýšlíme, že by se žádný
vůdce Sokolstva za to nějaké „mea culpa“ styděti
nemusel. Naopak! Mučné takové nostra culpa
by bylo 8 to, ne-li i slzu vynutiti z oka na
Šebo, tož přece uznati, že v čele Sokolstva
stojí muži velici, A pak by to zajisté s těmi
ideály nebylo jako v té vybájené Americe s těmi
kořeny ve vzduchu. Kdyby nejvyšším ideálem
byl Bůh, pak by nejen Sokolstvo, ale i celý
národ hrozících úbytí byl uchráněn.

V husitské době obchod měl (v Čechách)
v rukou šid, a potom rosdělil se did a Němeem.
Z. Winter: Kulturní obra českýchměst I, 143.

Ročník VIILdnserty se počítají levně.

. Dopis z Prahy.
. V Prase, dne 4. června,

(K povšechné politické situaci. — Několik slov o
prohlubování oslav památky Husovy. — Který
český list vykazuje největší úspěchy. — DPřisnání
„Katolických Listů “ še byly egpražské radnice
(proti „Obnově“) falešnými zprávami klamány.)

Vysoká politika, do níž se český národ
vedoucí strana pustila, začíná jeviti svůj rub,
který jest sice veselý, ale k smícho není.
Když totiž byl v nedávných dnech slavné
vládě odhlasován státní rozpočet na r. 1902 a
tím spůsobem postavení její i přese všechny
nářky a žaloby národa českého na další dobu
zabezpečeno a upevněno, tu si čeští politikové
ve Vídni radostně zamouli ruce, že prý jsou
opět volní a že mohon vládě dělat opětně
oposicí a působit nesnáze. To do vyřízení
státního rozpočtu nebylo možno. A proč?
Krátce řečeno proto, že by tím byla věc čes
kého národa, kdyby státní rozpočet vyřízení
nebyl, těžce poškozena.

Radost nad tím, že vláda dosáhla schvá
lenístátníhorozpočtu,jestučeskýchposlanců
zjevem neobyčejným. Český lid byl zvyklý
stále pohlížeti na vídeňská vlády 8 netajenou
upjatostí a tu najednou jeho poslanci pokládají
její zájem za zájem českého lidu. Kdyby bylo
nedošlo k vyřízení státního rozpočtu, spatřo
vali v tom škodu pro české země. Po jeho
schválení cítí se býti opět volnými a mohou
si prý proti vládě zase něco dovolit. Slavná
vláda jim zajisté tuto radost ráda přeje, když
mají za potřebné vzpomínati na parlamentární
oposici, která jest však dnes po odhlasování
rozpočtu vlastné zbytečnosti.

Zjev, jejž jsme tuto vylíčili, jeví se býti
veselým. Zástupcové českého národa, když má
vláda státní rozpočet schválaný a tím nej
mocnější zbraně poslanců staly sa bezpředinět
nými tak, že stojí vůči ní pouze s holýma
rukama, chtějí s těmato holfma rukama vésti
proti ní boj! To je přece veselé, ale smáti
Se tomu uelze,

Stojíme totiž před situací, že jest uznanou
potřebou a nezbytností ze strany české politiky,
aby státní rozpočet docházel rychlého a klid
ného příslašného schválení, čehož průtah nebo
opak by české zájmy znesnadňoval a poško
zoval. Poměry čoské dospěly a vyspěly do té
míry, že české zájmy začínají se v politickém
ohledu krýti se zájmy klidné, věčné státní
politiky. Nějaké oposice a povyky za dnešních
dnů stály by takové oběti, k jakým se poli“
tikové českého národa tak snadno více ne
odbodlají s tím lehkým srdcem, s jakým se
vstapovalo v rozspory s vládou ještě nedávno.
Poslední doby prokázaly, že jistý modus vi
vendi českých politiků s vládou jde českým
zájmům k duhu daleko více a lépe, než-li
jim sloužívaly bývalé české vzdory. Dnes není
českého města a českého okresu, jemuž by o
klidné vyřizování státních záležitostí nešlo.

Proto tato sitnace hlačně a důrazně na
léhá na to, aby politický program českého
národa byl také v tomto smyslu stylisován.
Pro budoucnost jest u nás nezbytným určité a
jasné vytčení záležitostí, k jejichž opatření
by česká politika pevně a rozhodně postupo
vala a při tom neodkladnou jest definice zásad,
jichž by při tom užívala. Politisování od pří
padu k případu, politisování osob a frakcí
jest dnes u nás odbyto vyhouplou na denní
pořádek potřebou, aby se politisovalo s urči
tým programem pro budoucnost se zřením ku
prospěchům všeobecným.

Dosavadní české politisování spravo
valo se taktikou občasných výpadů na státní
eprávu, při nichž hledělo se to či ono vykři
četi. Při tom pak česká politika nstavičně ae
ohlížela po tom, co podnikají politikové jiní,
tak že česká politika byla samý ústupek a pří
štipek. Avšak přítomná doba káže, aby program
české politiky pro budoucnost byl přesně určen,



aby bylo v obsah jeho pojato vždy jen to, od
čeho byse nemusilo ataké nesmělo za žádnou
cenu potom ustoupiti. Českon politiku jest,třeba
postaviti příštěna stanovisko, e nímž by polí
tikové jiných národů byli nuceni počítati u vě
domí, že český národ od něho nenstonpí.

Toho však doposud u nás nebylo. Česká
litika provolávala. pořád jenom rozmanitá

hola, jež potom zrovna tak lehkovážně oponu
štěla, jako je lehkovážně provolávala. Tím
ovšem dá se potom vysvětliti, proč se stále
vracela tam, odkud vyšla. Takové politisování
musí dle nastalé aitnace přestati. O tom jest

přesvědčen každý, kdo politiku povstoje zapolitiku a nikoli za lov mandátů. Poslední
doby ukázaly, že české zájmy vyžadují klid
ného politického rozvoje a že tento klidný
rozvcj sám přirozené dává do rukou českého
národa sílu a moc o níž ještě předdesíti
lety neměli jsme ani dosti jasného pojmu.
Když uvážíme, že české vlivy ve státní správě
ee za posledních deset let zdvojnásobily,
když cítíme, co to pro českou věc znamená,
tedy není o tom žádné pochybnosti, že ku př.
jedním z bodů našeho politického programu
na příštích nových deset let musí býti pře
devším snaha, aby dnešní naše vlivy ve státní
správě během té doby znova se zdvojnásobily
tak, abychom více nebyli v této říši národem
jinými národy ovládaným, ale aby příslašníci
jeho zaujímali ve státní správě všechna místa,
jichž se v ní domoci právem mohoo. Toto na
ten čas jest nejpřednější důležitosti, k níž má
česká politika eměřovati po zkušenostech, jichž
v posledních letech nabyla vidouc, co to zna
mená, nemíti ve státní správě jenom samé
odpůrce. .

Nechceme ae dáleo politických potřebách
příští doby šířiti, ale jenom k tomu poukazu
jeme, že přítomné časy ukázaly nám novou
politickou situaci, v níž jest jasně viděti, jak
se české zájmy kryjí s klidným státním ro:
vojem, když se mu znaší strany nečiní mali
cherná oposice, ale když av od příslušníků
národa našeho ve státní správě zaujme každé
místo, pro něž ee našinec hodí a když ce
klidně shrne do českého sáčku každá kornna,
již pro českou věc z pokladnice státní získati
možno. :

Provádění opaku toho bylo by z české
strany vědycky jenom dobrovolné sesilování
aměrů a živlů nám úporných. Proto dalšího
dokazování netřeba, že je to věc těžká, chtíti
zabít pěstí ježka. Zajisté že každý rozumí, co
jsme pověděli. Když bnde ve státní správě co
nejvíce našinců, bude v ní o to méně našich
odpůrců; když bude ve státním rozpočtu co

nejvíce našich položek, z bude v něm na pro
epěchy našich nepřátel co nejméně výhod.

» *
»

V poslední době předsevzatá snaha pro
hloubení oslav památky M. Jana Husa zůstane
pro letošek asi již bez ovoce a památka Hu
sova bude oslavována nepochybně spůsobem
u nás obvyklým. Alespoň ze mnoha stran jest
Ji elyšeti zprávy o přednáškách, jež se o
významu Husově konati mají, Kdo bude před
nášky ty míti, o tom se však doposud nemluví.
Bádání o Husovi a době jeho vykázalo v po

FEUILLETON.
Vzpomínky na „Klášter.“

Píše J. S—a.

IU.

Jednou se utábořil na »Klášteřce majitel
»uměleckého kolotoče« se třemi pohyblivými cha
Jupami. Plno Jidf kibicovalo na dva odrbané ar
chitekty, kteří otáčecí stan s velikou pílí budovali,
Když počali z útrob vozových vynášeti hezky
vyspělé koníčky, zamžoural jeden ožem na di
váctvo s povzdechem: »Bá jo, je to všecko moc
kostnsné a tak to moc tlačíle A když viděl, že
jeho poznámka nalezla obliby, dodal ještě: =Ono
se řekne: semenec, ale jen ho zobat z flašky; já
bych tu práci tak snadno nezastal, kdybych nebyl
na koně zvyklý už z vojny, když jsem sloužil u
dragounů.« Nová salva smíchu zevlujícího publika,

, Konečně všecko harampátíi s různými plach
tami srovnáno v hrozitánskou otáčecí archu — ©
dvou poschodích. Dole na skákací šimly, houpavé
korby a loďky se platil čtverák; kdo se chtel
otáčeti na poschoďových sedadlech v říši sametu
a skleněných drahokamů, musil připlatit dva
krejcary,

V prostřed arény vykukovaly z červené

pachty mosazné plšťaly velikého orchestrionu,rzy již přepadne tato sbestia musicalis« ze svého
doupěte nic netušící sluch pokojných kibiců, Jest
již večer, luna nad obzorem a majitel pobízí
váhavce, aby se nedali nutit. V uctivém půlkruhu
stáli kolem celé mašiny holky a dámy, kluci a
hoši, kméni, felbébli « nejvíce v zadu oficíři ale
málo kdo so chtěl stát pasažérem; snad si každý

sledních letech tolik důležitých novot, Ze bez
Jejich znalosti stává ee každá přednáška o

předmětu tom přežitkem A pepřístojnost. Auosob, jimž nová bádání o Husovijsou známa,
a přednášky ze žádné strany zakročeno nebylo
o to asi z toho. důvodu, že osoby ty již v le
tech minulých přednášky o Husovi odřekly
u vědomí, že v ohledu tom třeba počkati na

vydání souboru nových pornků o Hasovi,jehož k upravení správné přednášky jest ne
zbytně natno.

Dnes třeba ku pronešení přednášky o Hn
sovi vážného stadia, neboť fráse a fantasie se
již i o tomto thematu přežily a odpornými 6e
staly. Kdo chce za přítomné doby o Hasovi
přednášeti, ten masl znáti předevšímsoudobnou

historii KaBoDy, aby mohl posluchačstva vyložiti, jaké kde poměry v sousedství Čech pa
novaly a co sem odkud z nových hnatí přišlo.
Dle toho lze potom viděti, co bylo do Čech
z ciziny přišléhoa00 na hnutí husitskémbylo
skutečně českého, domácího. Proto ovšem že
třeba přednášeči dále znáti důkladněa hluboce
českédějiny,abyvystihlmyšlénkovéa sociální
proudy, které více než-li sto let před Husem
českými zeměmi táhly. K takovému rozboru
může se odvášiti jenom dokonalý znalec české
minulosti, kterýž potom musí dále nejplněji
ovládati znalost příběhů a působení osob XY.
věku, aby moh] vystihnouti a roglišiti, co z dncha
tehdejší doby lze připsati na vrub Husovi a
co bylo prací a dílem jiných. Přednášeč o Hu
sovi a době husitské musí býti také muž klidné
mysli a věcných názorů, aby když dojde ve
své přednášce ku- konstatování ztroskotání
českéhokrálovatví, k rozvrácení stávající slavné,
Karlem IV. dovršené české kultary a k zabo
žení a zbídačení vší země české, zachoval si
jasné vědomí tak, aby zříceniny nevydával za
slávu a úspěchy, zpátečnictví za pokrok a osvětu
a všeobecnou bídu ze blahobyt. Přednášeč
takový musí také dovésti rozlišiti záznamy

o době té: nebot nejpochvalnější zmínkyo Husovi a jeho působení vycházejí obyčejuě
ne od jeho nějakých ctitelů, ale od největších
uepřátel českého národa. Proto při přednášce
o Husovi a jeho době není tak snadným od
děliti stín od světla, zrno od plevy, pravdu
od zdání, ktomu jest zapotřebí značných před
běžných studií, jež pak následkem nedostatku

svém řádku opřené moderní monografie o Ho
sovi jsou velice nesnadná. Bylo by nanejvýš
záhodno, aby historické vědomosti přednášečů
o Husovi podrobeny byly při předběžném ohlá
šení jejich jmén důkladné revisi, aby se tak
oslavování jeho nestalo osobním kšeftem ku

ž. od p. Františka Horálka ap. Hav=Jčka, p. ŠlechtyKřivoklátského a podobných
kapacit, které při žádném randálu neecházejí.

Dnes za veškeré podobné nepřístojnosti,
které se v letech minulých pod zástěrou osla
vování památky Husovy děly, jest svou mírou
mravně zodpovědným v Praze na staroměstské
radnici o prohlubování oslav těch rokující sbor,
kterýž jest povinnen veškerým vlivem o to

ečovati, aby všelijakými tlachaly z Husovy
istorické osobnosti nebyla dále strojena mo

derní karikatura, neboť dnes Hne i panu Iškovi
při jeho nábožeuských hokuspokusech musí
sloužiti za prontěnou „probírmameel“, na niž

myslil, že stejně nikam neujede. Když přece
aspoň| patnáct | cestovatelů —amaterů - usedlo,
zařval hrozný orchestrion jakokdyž Mářubouchne
do zad, až se všecky dráty kolotoče zatřásly; a
jeho divé zvuky uvedly mešinu do rychlého tance,
Koníčky na drátech skákali, korby © loďky se
kývaly, až si z toho mohli passažéři odnésti po
malu mořskou nemoc, Vše rychle dokola spěchalo,
isouc poháněno do předu zuřivým komandem
mosazné kapely. Tím flešinetem by se snad dali
stroubit k vojenské hotovosti Buřiz celého Trans
válu; snad sni »Zuřivý Rolanda tak pronikavou
trumpetu neměl, ač ji slyšel Karel Veliký až za
Pyrenejemi. Bylo to pravé kanibalské bombardo
vání uší, (Jeden obyvatel Klášterského náměstí se
k tomu všemu ještě druhý den úaivně divil, proč
mu s oken všechen kyt do rána opadal). Když
vícehlasý bombardon rochl naposled, koloběh se
zmírnil, až ustál zcela.

, A v tom náhle, kde se vzala tu ce vzala,
jako v pohádce se objevila na hořejší palubě
sličná tvář — ženy kolotočníkovy. Nic platno,
vzdušná ta scéna byla úchvatná; ten oválový,
sametový obličej, posetý paprsky měsíce i po
stranních lampiček, zápasiti se zdál s nádherným
svitem luny. Představte ai tu nejkrásnější dámu,
kterou vůbec znáte, a ještě to všecko není nic
proti spanilosti toho nenadálého večerníhozjevu.
Není potřebí zvlášť ještě dokládati, že tenhle

tbeatrální nápad přivedl diváctvo vpříjemnější
rozechvění než býčí hlas flašinetu, Vojáčkové
aspoň dávali nehlas sympatické projevy; hned ně
kolik šarží vyšších i nižších spěchalo po dřevěných
schůdkách na horu; takové Artemidě už rádi Šest
obolů do malé rukavičky vtisknou, Dolejší berní
úřad již nebyl tak přitažlivý; tam vybíral čtve
ráky kmet v mysliveckém kloboučku, který vyhlí

on věší rozmanité výmysly svého starokato
lického řemesla. Sbor ten zajisté se postará,
aby řečnění o Husovi neujímali se pánové,
kteří o něm mloviti mají pouze dobrou vůli,
ale žádných vědomosti, aby to správně učiniti
dovedli. :

Jak se dovídáme, leží u pražského nakla
datele p.Jos. R. Vilímka již delší dobu proť
drem V.Flajšhansem sepsaný stračnější živo
topis Husův, který na ten čas, dokud nebude
v ohledu tom zjednáno nic obšírného a látku
ta do nějposlednějších robností vyčerpá
vajícího, mohl by dobře jako rukověť k životo
pisu Husovu sloužiti, kdyby byl vydán. Snad
by to byli předmětvděčného obchodu, kdyby
, Vilímek kniha ta rychle vrdal. Pan prof.

Dr. Flajšhana přisvých dosavádních publika
cích a přednáčkách o Husovi podal .nejzřetel=
nější vystižení jeho působení i osoby. Proto

by nemohlopři nedostatku všeho jiného býtina žádnou Škodu, kdyby tato hotová práce

Flajšhansova byla conejrychleji odevzdána dorukou širší veřejnosti. Ctitelépamátky Husovy
zajisté Ze v týdnu epis ten rozeberou a když
oni ne, tedy jistě katolická intelligence větší
díl jeho nákladu rozkoupí, aby se o Husovi
nových sdělení dovědělu.

Kdo pak z českého obecenstva dle starších,
již r. 1848 tedy před celým lidským věkem
nabytých bádání o Husovi ae chce hned jistých
poznatků dověděti, toho odkazojeme na Palac
kého „Dějiny národa Českého“. Vypsání dob
husitské obsaženo jest v nich v díle »
částce 1. a 2. t. j. v pátém a šestém svazku
celého díla.

To jest dnes žádnou deklamací nevyvrati
telným faktem, že všeobecnou situaci ovládly
v českých zemích vlivy tisku konservativního.
Přes to, že časopisy povahy svobodomyslné,
radikální a sncialistické s vynaložením nejbrub
šího novinářského kalibru tu s tam někoho
dopálí a pozlobí, doznati se musí, že obecné
smýšlení za dnešních dnů kráčí přes ně ve
smyslu svého denního pořádku dále v před.
A nebýtité okolnosti, že se do českéveřejnosti
ponejvíce ze žištnosti a hmotné zovfslosti na
hnalo plno lidí, kteří jednak v samosprávě,
jednak při záložnách a jednak ve včelijakém
placeném zastupování různých fankcí hledají
živobytí a svou existenci, při čemž lze jim
velice mnoho vyčítati, nikdo by si našeho
opravářského tisku ani nevšímal. Proto také
za přítomné doby svobodomyslný tisk nápadně
vadne, radikální skomírá a socialistický jest
živ £ povyku a předetírání moci, jíš vlastně
nemá, tak žo svým časem za nedlouho i své
nynější čtenáře omrzí,

Dokladem tohoto našeho vylíčení stávají
cích poměrů jest přítomný stav „Politiky“,
závodu tiskařského a vydavatelského v Praze.
V závod ten sestoupilo se před 20 lety několik
nemnoho osobností s 90 podíly po 500 zl., tak
že závodoí kapitál jeho obnášel dohromady
45.000 zl. S kapitálem tím vydával závod ten
německou „Politik“, ktoré za nynějších poměrů
valného zisku, jsouc vedena v dachu českém,
nósti nemůže, pak li totiž nevyšadoje dokonce
obětí. Dále založena „Národní Politika“, řízena
v duchu konsorvativním, která jest dnes nej

žel jako sestaralý Mefisto. A magnetická okrasa
kolotoče při všem tom rozruchu zcela nedbale si
šstečkem pohrávala a tvář svou k azuru vznášejíc,
v stříbrné pršce paprsků měsíčních dále ji koupala.
To imponovslo ještě víc. A tak za ten večer
přece hezká hromádka šestáků v ruce kolotočníkově
uvázla.

Druhý den byla neděle; odpolední zvuky
mosazných slavíků a krkavců svolaly na »Kláštera
obecenstvo ze všech konců měste.

Nával na kolotoč byl tek značný, že ani vče
rejší večerní zjev nemusil. na patře promenovati,
Kdož ví, zda by se tak krásně také ve dne vyjí
mal. Ale ta passažérská vášeň měla také stinné
stránky. Aspoň často bylo slyšeti tvrdé výtky vy
bírajícího starocha. Při tom stál blíž kolotoči jeden
sextán, kterému dle vzezření by každý hádal nej
méné 36 let. Vousy měl busté s dlouhé jako Kara
Mustafa; a měl je tak tuhé, že by je ševci jisté
rádi zaplatili, kdyby jim je chtěl prodati na dratve.
A k tomuto přístojícímu, který vlastné ještě ani
20. rok svého věku nedokonal, utekl se pojednou
exekutor se svými žaly a bolestmi. »Podívejte
se, pane, na tam tobo kluke mizerného«, zahoře
koval zlostně, mávaje prázdným táckem; sjen se
na něj dobře podívejte; ten kluk prašivá si jezdí
celé odpoledne, a já od ného krejcer nevidím. Jak
se kolotoč rozjíždí, klouček bupl na podlabu. A
jak čerstva vybírám, tak Čerstva přede mnou do
kolaubíhá; obrátím se zpátky* abych mu nadběhl,
ale on zloděj běší taky na zpátek. A kdybych
skočil dolů a hodil po ném kamenem, urazím
některé šimle uši nebo rozbiju vergl. A jak pře
staneme točit, už se mi ztratí někde mezi lidmi.
Ach ta duše semenstá, zlodějská, darebácká l« —
Nepochybně se ten host z laciného kraje cvičilna
kasíra ujíždějícího do Ameriky.



rozšířenějším a nejčtenějším českým tiskem,
jemuž ani mladočeská vítězství, ani radikální
ruch, ani socialistické hnutí nijak nenublížily.
Krohy jeho čtenářstva rok od roku rostly tak,
že závod „Politiky“ zakovpil v Praze na
Václavekóm náměstí dům „u Štočků“, jejž
zboural a na místé jeho zbudoval nádherný

lác pro avé redakce, administrace a tiskárnu.
Řoslite tato a její zařízení má dnes při nej
menším cenn 2,000.000 K. Původních 9 podílů
do letoška nebralo žádných úroků ani dividend,
až letos poprvé po zaplacení závodního paláce
berou majitelé jejich za rok 1901 čistý zisk,
s něhož na jeden podíl připadá za minulý rok
2000 K. Za rok 1902 pak očekává ge zisk
dvojnásobný.

To jest efekt, který eám mlaví a dalšího
výkladu uepotřebuje, který list a jaký směr
jest v českém lidu nejrozšířenější a nejoblíbe
nější. Prostě to konstatujeme.

, Pisateli těchto dopisů z Prahy dostalo ae
v posledních dnech vzácného zadostiučinění,
o němž pomlčeti bylo by jednáním proti váze
a vlivu tohoto listu. | Pisatel těchto dopisů
několikráte dotkl se poměrů panujících na
pražské staroměstské radnici a sice spůsobem
nejvážnějším. Proti jeho vývodům neozval 80
nikdy žádný z časopisů a osob, o nichž byla zde
řeč, ale obyčejně „Katolické Listy“ loni a před
loni nejrůznějším potutelným způsobem hleděly
„Obnova“ a její radniční zprávy paralysovati
a dopisovatele jejího odstraniti. Vznikly z toho
zápasy, kdy i „Katolické Listy“ veřejně na
osobu dopisovatele „Obnovy“ se vrhly. Odbyli
jeme tehdy ony čisté duše, jak zasluhovaly.

V posledníchdnech pak dostaly se „Kato
lické Listy“ do křížku s „Našimi Listy“.
O darebném boji tom, za jehož smutné následky
jsou zodpovědní v nejprvnější řadě předáci
katolické strany v Praze, na těchto tmístech
milosrdně pomlčíme. Avšak musí nás zajímati,
že nyní „Katolické Listy“ přiznávají, že do
redakce jejich nosila jistá onobaze staroměstské
radnice / vy, až proto a za to musila
býti z redakce „Katolických Listů“ prostě vy
bozena. Kam se výborný ten pán uchýlil, to
„Katolické Liety“ dne I. června blíže vyklá
dají. Pro nás je to zatím Ihostejno, neboť nám
jde jenom o konstatování, že donášením faleš
ných zpráv z pražské radnice do „Katolických
Listů“ byla redakce jejich klamána. Dnes to
„Katolické Listy“ veřejně přiznávají. :

My pak k tomu dodáváme, že tyto falešné

zprávy měly paralysovati naše správné dopiayo pražských poměrech do „Obnovy“ a 8 polí
továním zaznamenáváme, že 60 jim namnozo
podařilo upraviti eitnaci, jejíž sílu nejbolestnějí
odnese a odnáší strana katolická. Pomlčetí
o tom nelze s „Katolickým Listům“ přísluší
vděk za to, že upřímně pověděly, co se v nich
nakonto katolické strany provádělo. Nechcome
se ve přítomnémsporu katolického tiskuv Praze
nijak účastniti, jenora vybíráme z něho, co se
nás týká. avšak kdyby 8i některá strana přála,
můžeme do něho silně zasábnouti. Zatím mlčíme.

My Čechové, Moravané i ostamní pamoněíí,
Slovanéjemevprvopočátku,i sesv.Cyrilema
Merhodějem, veskrse a čistě pravověrní, římělí
katolíci. Cokoli se kdy w nás jiného nalésalo, to

sdější acísí bylo: ale prvotně apodstatně jsme
byli a jsme posud — sosla pravověrní, římětí

katoličlá křesťané!| Hla, toto jest mašepravé dno,
»a němě prvolně ustavení jeme! Dokud na tom
kamenistáti a stavěti budeme,zajisté všdya
všudeoslojíme:ale — jakmilebychomse odad
kladu toho uchýlili, nepochybně bychom 6 se vším
svým stavením padli. Mějmeš ledy ve všem ná
rodnímpočínánídobřena myslí—lennášpr
volní, historickýsáklad|

J. Krbec v Časopise českéhomusea r. 1947
sbr. 42.

Obrana.
„Křesťanský secialismus.“ Podtímto

názvem náš přítel p. Šádek se horší, že obec
Biskupice se usnesla postavit vedle školy

prostrannou kapli; pr takony byl od jakživaten křesťanský socialism dle římského ritu.
Jeho vlivem vyrůstaly nádherné brdé budov
chrámové z potu a mozolů lidu (1), v nic
vůbec v „mrtvé race“ hromadilo se zlato,

hromadil se mramor, drahokamy a skvostyumění — a lid upadal kulturně a hospodářky.“
— K takovému tvrzení jest ovšem potřebí
notné porce zlomyslnosti a ignorance. Na bu
dovy kostelní a zdroje vzdělanosti platil za

církevního rozkvětu vyšší prag šlechta abohatí měšťané. Nechť si jen p. Sádek přečte

ko př. důkladnou práci dra. Kalouska: „Karel
IV., Oteo vlasti“ Tam ce dozví, kdo vztýčil
chrám ev. Víta, sv. Tomáše,Karlov, Karlštejn
atd. A nechť si p. Sádeknemyslí, že vlastně
to, 00 mecenáši darovali na církevní umění,
bylo vydřeno na chadých. Nikdy we tak se
diákům dobře nevedlo, jako za Karla IV., kdy
národ náš pro svou věrnost k církvi nejvíce
byl ohválen. I při těch chrámových „draho
kamech“ blahobyt lidu rolnického utěšeně
kvetl. Vinařství,hospodářství, rybolov se tehdy
k dobru lidu prostého těšil největšímu roz
květu. A tehdy mohlo studovati mnoho a
mnoho selských syokův, takže „mramora dra
hokamy“ kaltuče lidu pramalou závada činily.
„Mrtvá raka“ pozvedla náš národ předHusem
na kultorní prvenství v celé střední Evropě.

Po husitském převratu ovšem chrámových
„drahokamů a mramora“ mnobo nedbáno.
Užito však toho jmění, jež bylo církvi ulou
peno k dobra lidu? I nikoliv; ani toto jmění
na zhýralost uchvatitelů nestačilo, a proto
mosil býti lid spjat jhem otrockého poddan
ství. Při tom všem tak veliká byla péče hu
sitské šlechty o lidovou kulturu, že selským
mladikům bylo zskazováno studovati. Byly
sice na to nářky časté, ale proti všemohoucí
šlechtě bylo těžko něčeho zmoci,

Ostatně na té husitské universitě bylo
těžko dosíci aspoň průměrného vzdělání. Byla
to karikatura slavné druhdy university Karlovy.

Statky universitní byly od husitů ze samé
kulturní péče rozchváceny a pak ovšem —
za málo peněz málo muziky. Počet ochuzených
mistrův i žáků byl směšný. Šlechticii mě
šťané bývalými statky universitními zbohatlí
nechtěli utrousiti groš ani na opravn chátrající
budovy; naposled muasiliv polovici XV. věku
kus kolleje Karlovy mistři zbourati zcela,
poněvadž každou chvíli kus zdiva padalo. A
za práci tu zaplatili ubožáci pouze — kameny
ze zbořeniště. Také by se mohl p. Šádek z Tom
kových děl dověděti, jak prováděno před Hu
sem almažnictví, jaký počet špitálů a jiných
lidumilných budov za Karla hlásal skutky
křesťanské charity. Po revoluci ovšem byl

pro zbědovanérolnictvojednodušší prostředek.yhladovělí sedláci se často srocovali z bídy
v lapičské tlapy a když byli přemožení, byli
jednoduše odpravení. Že by se měly podobné
výjevy zameziti účinnou podporou rolnického
stavu, na to pokrokové hlavy husitských vrch
ností nepřišly. Když pak eo etali z husitů lu
theráni, byly poslední věci horší prvých. O
humanitě a „křesťanském socialismu“ u pro
testantismu by spíš p. Šádek mohl pověděti
mnohou nepěknou věc než o socialismu kato
lickém; ovšem že čekáme marně.

Politický přehled,
Dne 30. května jednáno v poslanecké sně

movně o inženýrském titulu a terminovém obchodě
na plodinových bursách. Zákon o inž. titulu vrácen
výboru. Předloha o termin. obchodě přijata ve 2,
i 3. čtení a sice s podstatnou změnou,

Ministerský předseda dr. Kčrber prohlásil, že
vláda žádným způsobem nemůže upustiti od vy
řízení daně z jízdních lístků a nechá poslaneckou
sněmovnu tak dlouho zasedati, až předloha bude
vyřízené. Také český sněm se nesejde; mladočeští
poslanci mohou prý na místě prací ve sněmu pro
vozovati obstrukci, jak dlouho se jim líbí. Přes to
dr. Kdrber vyjednává s vůdci mladočeskými, by
zmoudřeli. Vůdcové něm. stran prohlásili, že jsou
ochotní přispěti ku schválení předlohy o dani
z jízdních lístků. Naproti tomu prohlašují Mlado
češi, vystupují-li proti projednání předlohy o dani
této, že činí tak jen proto, poněvadž žádají, aby
vláda výtěžku oné nové daně skutečně užila
k účelům naznačeným a aby o tom poskytla jisté
záruky.

Posl. sněmovna přijala 3. června ve 2. a 3.
čtení zákon o výhodách pro budovy se zdravými
a lacinými byty dělnickými. Hlavním účelem tohoto
zákona jest zmírniti, pokud možno, nouti o byty
chudých,

Dr. Kčrber v panské sněmovně pojednával
o rakousko-uberském vyrovnání slovy velice bez
nadějnými. Rozhodně se nesmí tentokráte jíti
Uhrám v ústupcích vstříc. Ohlásil též, že otázka
národnostní řešena bude před vyrovnáníms Uhry,

Dr. Kramář ve schůzí rakouské delegace
ostře a po zásluze posvítil na zjevné podporování
bnutí z Německa v Rakousku. Po vyřízení roz
počtu ministerstva zabraničních záležitostí rokovala
minulý týden rakouská delegace o úvěru oku
pačním,

Ve schůzi uherské delegace delegát Holo
připomenul braběti Goluchowskému, že všeněmecké
hnutí usiluje o rozklad Rakouska a připravuje
Uhrám rozpaky, což nelze odlučovati od kapitoly
trojspolku. Ministerský předseda Széll sám pro
hlásil, že vlastizrádná povaha všeněmeckého hnutí
jest nepopíratelná, kdežto dr. Kdrber nedávno se
vyslovil, že všeněmecké agitace jsou prý tolika
zjevem, který by se neměl přeceňovati.

Ve Lvové udály se 2. června krvavé nepokoje
stávkujícího dělnictva. Vojsko srazilo se s dělníky,
při čemž na obou stranách bylo mnoho raněných,

Sněmovní výbor pruského snému 13 hlasy
proti 7 schválil, aby povoleno bylo 250 milionů
na zbavení Poláků půdy polské,

Nově zvolená francouzská sněmovna posla
necká konala r. června první svou schůzi, Před
sedou zvolen zednář L. Bougeois. President franc.
ministerstva Waldeck-Rousseau podal presidentovi
republiky žádost za propuštěnou celého ministerstva,

Doplňovací volby do b Igické sněmovny po
slanců skončily se neočekávaným úspěchem kon
servativní většiny.

V Makedonii neřádí Turci jen proti povstal
cům a vynikajícím osobám bulharským; všeobecná
nespokojenost a revoluční ruch slouží turecké
policii za pramen pro vymáhání peněz. Nahrazuje
si tím také, čeho z Cařihradu po měsice nedo
stává.

Válka anglo-búrská už je skončena, Protokol,
obsabující podmínky vzdání se Boerů, podepsán
31. května ode všech delegátů boerských i od
guvernéra Milnera a od Kitchenera. Boerové nejen
že se vzdali své samostatnosti, ale nevymobli si
ani úplně rovného práva pro jazyk svůj, ani určité
lhůty pro zavedení samosprávy, jsouce od nynějška
úplné přivtělení říši anglické. Všichni zajatci a
ostatní občané mimo Afriku budou dopravení zpět.
Nikdo nebude připraven o svůj majetek. Finanční
-výhody pro Boery z dohodnutí vyplývající jsou
mnohem příznivější než politické koncesse, Z při
jetí podmínek těchto je vidět, že postavení Boerů
bylo už neudržitelné,

V provincii Sečvanské v Číně zahájili opětně
svou činnost boxerové; hodlají prý pobiti všechny
cizince.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Minulouneděliuspo

řádal zdejší „Vadělavací a podpůrný spolek křesť.
vociálních paní a dívek“ echůzi, v níž redaktor pan
V. Myslivec = Prahy promluvil o idei cyrillo-metho
dějské. Ponkázav na láska nynějšího av. Otce Lva
XIII. ku Slovanům dokázal, že Římnení nepřítelem
Slovanstva. Ku konci pak zmínil se p. řečník o úto
cích, jež různé strany podnikají proti dílu našich sv.
věrozvěstců. Přednáška sledována byla četně ehro
mážděnými damami pozorně až do konce. Před před

páškou sl. Němečkova zdařile přednesla pozdravnoueň.

Valná schůze. Politický křesťansko-demo
kratický spolek pro hejtmanství královéhradecké koná
valnon hromadu v neděli dne 8. června v hostinci p.
Špryňara na Slezském Předměstí o 8. hod. odpolední

s obvyklým programem. Po valné schůsi následujepřednáška vdp. DraReyla „O politických poměrech
v Čechách před válkami husitekými“,

Z Kříšlle. Zdejší Svatojanskájednota katol.
jinochů s mažů uspořádala v pondělí svatodušní evou
výroční valnou hromada. Předseda jednoty, místní ad
ministrator farní, v přednášce své o „Svěpomoci děl
nictva" vybízel členy k hojnéma přistupování k nově
založenému všeodborovému sdružení strany křesťan
sko-socialní. Při volbách zvolení většinou dosavadní
členové výboru. Činnost spolku byla utěšená. Měsíční
schůze s přednáškami, 2 společná av. přijímání, 6
spolkových zábavních, toť důkazem, že malá naše jed
nota šije a neživoří. Na oslavu Královnynebes a jako
ukončení májové pobožnosti provedena zdejšími kato
lickými dívkami a školními dítkami dne 1. června
překrásná hra divadelní „Pasačka z Lurd“. Jak ae
představení líbilo, ukazovaly slze mnohých při do
jemných scénách tohoto divadla. Katolické dívky zdejší
saeluhají všeho oznání; souhra byla dokonslá, pe
něžní výtěžek na zdejší poměry skvělý. Zdař Bůhl

Zprávy místní a z kraje,
Schůze veličů III. sboru jest dnes o 9.

hodině večer v sále „Adalbertina“.
K městským volbám. Volebníruchtento

kráte nebéře ae širokým proudem veřejných schůzí,
při nichž obyčejně voličatvo z růsných ohledů ani
nemůže svobodně své mínění o navrhovaných kandi
dátech projeviti. Ale mýlil by se každý, kdo by
wmyslil,že se vůbec k volbě přípravy nekonají. Zvláště
voličstvo III. sbora jeví pochopitelný zájem pro vo
lební právo. Dnes možno mluviti o třech volebních
skupinách, které mohou vážně do volebního boje za
sáhnouti. Vystupuje strana živnostenské se svým bas
lem: III. sbor patří jenom živnostníkům. Heslo toto
jest opakování hesla z minulé právě volební kampaně
a není zrovna známkou, že III. sbor bude hleděti se
drahými sbory součinně pracovati. Právě uplynulé
období volební ukázalo, že tímto úzkoprsým stanovie
kem byli zbytečně salaristé zapuzování do defensivní
posice vůči požadavkům menších lidí. Heslem tímto
jsou provokovány druhé 2 ebory, aby řídily se he
elem: II. a I. abor patří salaristům a pak bnde
v zastupitelství 24 ealaristů a 12 živnostníků. Cifry
tyto odhalují nebezpečnost živnostenského hesla na
prosté výlačnosti vůči všem ostatním třídám obyva
telstva. V politice není možno se bráti stále jednou
cestou, nýbrž nutno počítati s přítomnými poměry.
Upnstí-li živnostenská strana od vylučovacího hesla,
poskytnou zajisté i salaristé ve svých sborech dosta
tečnýmepůsobemzastoupeníusedlýmv městěživnost
níkům a měšťanům. Jame rozhodně proti separaatickým
choutkám, protože ve III. sboru volí též neživnostníci



a mají také nárok na zastoupení v obecním sastapi
telstrí. Proto se nám mnohem lépe zamlouvá kom
promlení strane, která sabespočuje živnostenským

sájmům převážnou většinu, ale proto také přihlíží kurogramovým zásadám kandidátů a nevylučuje intel
hgenci u svých kandidátů. V obecní správě mají
naléstizastoupenívšichnivážnějšíčiniteléa odchylné
programové sásady nemohoa býti na závadu, poně
vadž nemohou právě pro avou růenost nikoho mejo
risovati, nýbrž naopak mohou se státi plodnou
půdou pro ušlechtilé sápolení a tříbení pojmů. Čítá-li
strana některá vesměs jen jednorodé blavy, pak se
neige diviti, že za celé volební zasedání nezrodí te
v takovém sboru ani jedna zdravá myšlénka. Právě
s důvodu zdravé sontěše přimlouváme se za kompro
misní listina a donfáme, že prozíraví přátelé pokroku
odevzdají hlas kompromisním kandidátům, přes to
Že nenesou si na čele cejch vrchnopanského povolení.
Jako kuriosam uvádíme volební stranu židovskou,
které stojí v čele lidé, kteří vždy spojenectví se židy
zupírali. Odhalení jejich otevře mnobým přislepeným
oči! Odsouzení zasluhuje nátlak velmožných zdejších
pánů, kteří činí na některé kandidáty i voliče nátlak,
aby volili dle přání jejich. Neposlušným hrozí bospo
dářským boykotem. Na tuto „avobodomyslnost“ ai
ještě posvítíme. Snad se nedá nikdo tímto nemravným
nátlakem odstrašiti od svobodného vykonávání občan
ských práv.

martí. V neděli 1. června t. r. semřel v Polné
vldp. Frant. Poimon, bisk. kona.rada, děkan, farář
Dešeneký na Moravě na odpoč., velezaelonžilý apiso
vatel český a buditel národa našeho rodák Folenský,
ve věku 85 r. Pohřeb za velikého a srdečného účae
tenství konel se ve středu dne 4. června v Polné na
hřbitov sv. Barbory. Podrobnější zprávu přineseme
v čísle příštím. — Všeobecněvážená rodina p. továrníka
Šalc> jest předmětem soustrasti celého města i šírého
okolí. Z jara zemřel p. továrník Šulc a tyto day ná
eledovala ho na věčnost jeho choť, vletpí. Marie Šal
covs. Zvěčnělá paní zanechává po sobě památku šle
chetné a dobročinné dámy, která podporovala, kde
který dobrý podník v našem městě. Ohromné účas
tenství obecenstva všech vrstev při pohřbu jest ne
klamnou známkou oblíbenosti zvěčnělépaní. Pohřební
průvod zahájilo dělnictvo strojírny. Ze spolků dosta
vily se ku pohřbu depntace dámských apolků. zvláště
četně byla zastoupena „Eliška“, dále deputace jednoty
katolických tovaryšů, jichž praporu stála zvěčnělápaní

Penn! kmotrovatvím.Šlechetnépaní budiž zemělehká!
Obtíšné práce. Na námitky „Osvěty“

v záležitosti okresní zdejší nemocnice odpovídáme
krátce, že jest to lapéní po slovíčkách,Slovíčkářství
nepěstojemo, ačkoliv víme, že neprosíravé lidi může
od jádra věci odvěsti, Cbápeme interess „Osvěty“
v této věci, protože chrání své sloupy v našem
městě. Na útrpný úsměv nad kval'fikací stoupenců
křesťansko-sociální strany můžeme pouze odvětiti,
že přívrženci katolického programu neošidili ještě ani
tolik lidí, kolik jich ošidilí lidé „pokrokoví“. Poslední
bankroty stoupeneů „Osvěty“ mlaví za celé alcupce
novinářské a nebylo by enad ani „Osvětě“ vhod,
kdybychom | uvedli atesky ne lidí nepříčetných
ale zcela střízlivých na dobrodiní „pokrokových“
zásad. Takové „výsledky“ pokrokářské straně sku
tečně nezávidíme. Skrývát mnoho „teplých“ hochů
pokrokářská strana pod ochrannými svými křídly,
proto těžko může bráti si na mravokárce.

Akademie v Berremeum. Domácítklivou
slavnost uspořádali chovanci bisk. Borromea vadp. ka
novníku Dru. Svoukupoví na rozloučenou při jeho od
cbodu sústava, kdež téměř25 let zastával sotcorskou
starostlivostí úřad spíritnala. Jakkoliv slavnost nesla
soukromý ráz, přece súčastnilo se jí mnoho vzácných
hostí, z nichž uvádíme zejména vsdp. kapitolního dě
kana Dra Frýdka, vadpp. konsistorní rady Rutha a
Šulce, vletp. místodrž. radu Steinfelde, vletp. finanč
ního radu Šimka, vletp. vrchního správce Nermuota
s chotí, vletp. prof. Fischera. Program slavnosti svým
výběrem a zdarem značně se povznášel nad prostřední
meze uměleckého požadavku. Program vykazoval bu
dební novinky předních českých skladatelů; by) pre
cisně nastudován a mladými zpěváky a hudebníky
zdařile přednesen. Ze skladeb pěveckých zvláště mo
butným dojmem působil emíšený sbor Novákův „Neš
časná vojna“. Novinka tato, zlatou cenou při umě
lecké soutěži poctěná, měla býti provedena s průvo
dem vojenského orchestru na jarním studentském kon
certě, z něhož pro pokročilost anisony sešlo. Sbory
pěvecké i hudební skladby řídili se zdarem chovanci
oktaván Relich a septimán Šír. Vzletný proslov před
nesl vřelým citem oktaván Vaněk. V melodramatu
„9r. Julie“ slovní partii podal se sdarem chovanec
Vodák. Ve vkosně národními barvami a květinami
ozdobené jídelně vyvěšena byla chovancem Fejfarem
umělecky na hedvábí malovaná adresa. Celkový prů
běh akademie byl povznášející, veskrse zdařilý a slouží
umění milorným snahám chovanců ke cti.

Ze sendní símě. Velikýrozruch předněko
Jika dny působilo v našem městě přelíčení a loapedným
vrahem Janem Jarošem; s největším napjetím čekáno
na výsledek. Zaznamenáváme pouze krátce: Jaroš 21.
září minulého roku zavraždil v lese u Náchoda (v místě
avaném „Peklo“) patnáctiletou švadlena Marii Su
chánkovou. Zvrhlý zákeřník mrtvolu oloupil, odvlekl
do houštiny a na kney rozsokal; enažil se kusy mrt
voly ns roští spáliti. Když mu to dlonho trvalo, hodil
nespálené zbytky do Metuje. S mrtvolou vůbec za
cházel jako hyena. Vražda způsobila veliké rozčilení
v celém okolí. Na dvacet domnělých pachatelů bylo
vyslýcháno, ale pravá atopa zůstavala delší čas za
kryta. Mnozí lidé mohli zcela dobře ušetřiti atátním
orgánům mnoho zbytečné a namáhavé práce a —
mnoho vydání. kdyby byli ochotně v zájmu spravedi
nosti a veřejného pokoje pověděli bes váhání, co vědí.

Mnohýsávadný svědek, který ze styků svých s Jarošem leccos důlešitého seznal, báj se zcela zbytečně
vyjíti úřadům vstříc, aby ho snad dokonce „taky ne
zavřeli“; na to málo kdo vzpomene, če jsou bezpeč

postní úřady k ochraně a nikoli k trestání pokojného

občanstva. Řocht ti, kteří byli sbytečně k soudu Ptahování, úřadům vina toho nepřičítejí. I kdyš byl
Jaroš jiš vyslýchán, počínal si s počátku drze a cy
nicky, poněvadě koranní avědkové trvali v abatlnenci.

Leč Justá olť křížovýchotázek p. vyšetřajícího soudce
Dardíka konečně sadrhlaJarošoví prolbané hrdlo, až
ws konečně sám v pondělí 3. června přísnal. Kdyš

sk 3. června ráno p. státní návladní Matooě mno
bými důvody dokazoval, de vražda na Marii Suchán
kové nebyla pouhým zabitím, ale vrašdou lonpešnou,
bylo Ize již na tváří všech porotcůčísti úplný souhlas.
Obhájce p. tajemník Scheidler měl velmi těžkou s ne
vdědnou úlohu; měl hájiti vraha, který většinu svého
divote strávil v kriminále a který byl zlodějem ze ře

mesla. Ukredených předmětů « posledních manévrůvrahových bylo vyloženo v porotní síni víc než na ně
kterém jarmarečním krámu. Veliký zabijácký klacek
na vrchu položený bouřil krev obecenstva. Mlavil tedy
p. obhájce aspoň na theme: „Nesaďte a nebudete sou
zeni.“ (Odporučoval poroteům, aby hlasovali pouze
pro zločin prostého zabití. Když připomínal, že pří
tomný zločinec neměl řádného vychování a jest člo
věkem opuštěným, znáti bylo na vybablé tváři Jaro
šově okaměité bolestné pobnutí, Po úradě poroteů
prohlásil vrchní porotce p. Pad'our, po půl 1. bod.
odpolední,že první blarnfotásku, jež se týká
loupežné vraždy porota zodpovídá tz hlasy
kladně. Za nspokojivého vzrošení obecenstva čteny
ještě ostatní resoluce porotců, jimiš Jaroš uznán vin
ným moohými krádežemi a přestupkem taláctví. 0
čtvrt na 2. hod. na to vyřčen rozsudek, jímž se Jaroš
odsuzaje k smrti provazem. P. obhájce se po té
ještě přimlavil, aby byl odporočen zločinec císařské
milosti. Nevzhledná, přímo odpuzojící tvář Jarošova
při čtení rozendku zbledla, race se mu zachvěly. Kdyš
byl však odváděn do avé cely, vrátil se mo bývalý
eynismua znovu. Šel kurášně a odstrkuje lidi v cestě
stojící volal s úsměchem: „Stranou, stranon“. Leč jiš
drahý den obrátil. Nyní jest velice sklíčený.

Záločna v Hradci Králové. Z«měsíc
květen 1902 vloženo 1139.847-17K, vybráno 101,713-80
K, zůstatek 1,347.764-91 K. Půjčeno 106.487 K, spla
ceno 64.436'16 K, zůstatek 1,208.81187 K, Počet účtů
2333, pokladní obrat 030.186.68 K, záruční fondy
99.313:49 K.

Obecní volby. Ježto Ibůtak námitkámproti
seznamům voličů uplynula a eesnamy typo celý v$
18. voleb. řádu vyměřený čas vyloženy byly, vyzývají
ee voličové, sby opatření legitimačními a blasovacími
listky, jichž vzorce Be jim doračí, dle sborů, do kterých
vřadění jsou, následujícím způsobem k volbě sa do
stavili. Počet veškerých voličů 1118 obnášející byl
ve sbory rostříděn, které budou vojiti: A. Sbor třetí:
obsahuje přímé daně 50.199 kor. 68 bal. a 786 vo
ličů, kteří budou voliti dvanáct údů výboru a šest
nábradníků a k tomu cíli se sejdou ve atfedu dne
11. červoa 1902 o 9, hod, dopolední v sále „Besedy“
v L patře doma čís. pop. 80 zde. B. Sbor drabý: ob
sahuje přímé daně 50.101 kor. 44 bel. a 288 voličů,
kteří badon voliti dvanáct údů výboru a Šest náhrad
níků a k tomu cíli se sejdou v pátek, dne 13. června
1902 o 10. hod. dopolední vsále „Besedy“ v I. patře
domu čp. 80 zde. Č. Sbor první obsahuje přímé daně
60.862 kor. 45 hal., 89 voličů, kteří budou voliti dva
náct údů výboru a čest nábradníků a k tomu cíli se
sejdou v sobota, dne 14, června 1903 o 1I. hod. do
polední v eále „Besedy“ v I. patře domu Čp. 89 zde,
kde v určitý čas zvláštní komisse volbu říditi bude,

Závěr školního roku ma pokrače
vací škole kupecké v Hradci Králové.
Dne 28. května sešli se o 2. hodině odpolední záci
pokračovací školy kupecké ve velké síni vyšší obchodní
školy k obvyklé slavnosti ukončení školního roku. Za
karatorium školy promlavil k učňům p. B. E Tolman.
Pak adělil ředitel školy obvyklá výroční data stati
stická, vytkl, kteří učňové nejpilněji čkoln navštěvo
vali a přečetl jména šáků, kterým se dostalo odměn.
Škola má tři třídy a navštěvovali ji v tointo školním
roce 44 žáci, z nichž bylo 48 učnů a I příračí;s Krá
lové Hradce a = okresn bylo 20 žáků, z ostatních
Čech 21. Dle předběžného vzdělání bylo ze škol obec
ných 15 Záků, ze škol měšťanských 16, ze středních
škol 9, z jiných škol 4. Výsledek klasifikace u 37
žáků du konce roka zbylých byl tento: mravné cho
vání úplně zákonné mělo 28 žáků, zákonné 8, méně
vákonné 1, nezákonné nikdo; velmi dobře prospělo 12
dáků, dobře 16, dostatečně 9, nedostatečně nikdo.
Velmi pilně školu navštěvovalo do 6 hodiu zameška
ných 9 učňů, pilně do 20 hodin 14, nestále do 52
hodin 6, nedbale 6; nejpilněji posflali učně do školy

p. C. Vlach, B. E. Tolman, F. Berger, A. Hellwich,
. Bouček, V. Špalek, K. Dix a St. Jirásek. Odměněni

byli s prvé PHY 4 žáci, ze drahé třídy 10, zo třetítřídy 6 žáků. Naodměny přispěli: al. městská rada
20 K, ct. spořitelna 20 K, ct. záložna 10 K a ct. ob
cbodní gremium t0 K. Slavnosti školní přítomní byli
zástupci obchodního gromiaa někteří pp. obchodníci
zdejší. Prácedákovské
udpoledne.

Osebmí. Jeho Excellence gavernér rakousko
uherské banky dr. rytíř Bilinský přijede v průvoda
král. uher. dvor. rady, gen. tajem. rak. uher. banky
Prangra s Rohonczů ve čtvrtek dne 13. t. m. poledním
vlakem do Hradce Král. a nbytnje se vGrand Hótelu.

Středolabský kemitét odbývávalnou
hromada členstva v neděli dne 8. čarvna 1902 o 10.
hodině dopolední v místnostech velké zasedací síně
obchodní a živnostenské komory v Praze (Purkyňova
ul. č. 6.) Program: 1. Čtení protokolu mipnlé valné
bromady. 2. Zprávajednatelská. 3. Návrh na vypsání

CeDy na vypracování projektu k cíli vynžitkovánívodní síly na Středním Labi,a) k účelům zemědělským
(sevladování luk), b) k účelům průmyslovým a ob
chodním, ref. zem. poslanec p. Váci. Karela, řid. cu
krovaru v Mělníce. 1. Návrh na zahájení přípravných

rací k zřízení „Labsko-Vitavské paroplavební spo
ečnosti“, ref. p."Hanně Karlík, řid. cakrovara v Nym

burce. 5. Návrhy na další činnost „Středolabského
komitéta“, ref. předseda a zem. poslanec p. JUDr. Fr.

Ulrich, starosta král. věn, města Hradce Králové, 6.
Volba jednoho rovisora účtů. 7, Volné návrhy. Pp.
členy uvedení hosté jeon vítání, muaí však jich jmésa
býti předsednictví před schůzí oznámena. Přijímání

novýo Slenů děje se před a po schůzi u pokladníkap. V.Pilaře, neb jednatele p. V. Váni.

Z Pouchova. Ze sbírky po osadě učiněné
zakoupena lovně od farního úřadu v Libaní 150 cm.
vysoké, obnovená socha av, Jana Křť. s pod ni sho
tovile řesbářeká firma bratří Buškových v Sychrově
vkusnon konsolu. Jiné dvě sooby od téže firmy mají
o zdejší poutihlavní oltář ozdobovati, nebude-li nám
akad. malíř p. Matouš v tom brániti svým lešením
pod freskou.

Smutná svatba. Minulépondělíslavil na
Pouchově ne cice hlačnou, ale radostnou avatba J.
Dezenský, sachorslý a obratný košikář. Aby v neja
tém příbytku získal místa pro hosti, vynesl nábytek
a skrovný majetek svůj na půda obytného domku.
O 1. hod. následující paknoci probuzení novomanželé
děsným pokřikem: a VáshořílÚravdové pak v krátké

chvíli obráceno vše, oo aloženo na půdě, v pra $popel. Na místě svatebního voselí zavzněl pláč a náře
zoofelý.

Ubohé moverozemě. V neděli pokřtěno
v kostele Pouchovakém dítko jistých manželů s Věkoš
jsouc trojnásobným mrzáčkem.Bylo totiš na oběočislepé,
přineslo sí na svět neobyčejné velikou kýlu (průtrž)
a nozdry i vrchní patro v ústech rakovinou zničené.

Z Čermileva. Měsíc krěten nepřineslnám
sice mnoho krás přírodních, ale za to, čeho ožili
jeme v našem chrámu Páně, nevymizí snad nikomu
z paměti. Konala se u nás letos jiš po třetí májová
pobožnost, která však svým levkem a účastenstvím
ctitelů Královny Máje daleko převýšila minulá dvě
léta. Nešetřilo se ničeho, s radostí přinášeli jsme do
spělí i malí své dárky, aby jen krásný trůn připraven
byl naší dobré Matičce nebeské. A radost bylo ze
dívati, kdyš vědy v neděli ave čtrrtek na 200 světel
prostřed množství květin ozařovalo sochu Matky Páně.
A což nepfebledné ty davy lidstva z daleka i z cizích
farností, které vědy naplňovaly do posledního místa
prostorný náš chrám Páně. Všichni ctitelové marian
ští děkujeme svému dobrému vldp. děkanovi Janu
Seidlovi, který a takovou obětavostí a horlivostí ©

vnesení naší av. víry ae stará. Přejeme mu na Pánu
bu zdraví pevného a prosíme,byod nás neodchátel,

ale v našem středa ještě dlouhozůstal. Jeden na všechny
ctitele Matky Nebeské.

Z Chimusm. Dne 30. května odbýrána na
Chlumě schůze pořadatelského výbora námi jiš ozná
meného sjezdu spolků na den 13. července t. r. Z od
bývané scbůze vysvítá, jak široký zájem jeví se pro
ojezd, neboť sastoupeno bylo ve schůsi té více než
20 spolků. Za řečníka požádán zemský a říšský po
slanec p. J. Jaroš z Čáslavek. Dovědělí jeme se, že
ne jisto vypraven bude zábavní vlak s Hradce Krá
lové do Dloahodvor a naspět. Program zábavního
odboru je velice pečlivě sestaven s bude vypraven,
ke spokojenosti všech účastníků. Zůstane-li ae při do
savadním zájmu a chuti ku práci, můžeme směle
Híci, še udar ujezda je již předem zajištěn.

Z Králové Městce. Ve dnech 19.—
25. května b. r. konali ve zdejší farnosti obnova
sv. missie důst. pp. P. Jan Kalaš a P, František
Vídenský 2 Tov. J. Pán Bůl v pravdě žehnal hor
livé práci jejich, tak že zdejší prostorný cbrám Páně
při jejich dojemných a přesvědčivých kázaních do
posledního místečka býval aaplněn a ještě a vchodů
kupili se mnozí horliví posluchači. Ačkoli pak ko
nale se sv. missle již docela ku konoi času veliko
nočního, že již přemnozí před kratinkou dobou
byli u velikonočního ev. přijímání, přece přijalo
av. avátosti 2000 věřících. Kéš Pán Bůh žehná
dále bohnmilým snahám obou důstojných pánů a
popřeje, aby zdejší věřící utnostným životem a odda
ností ku sv. církvi dávali jim stále na jevo avoji
vděčnost za jejich obětavou lásku,

V Kutříně u Rychmbarku budoseko
nati v neděli 16. června u 3. hod. odpol. vdp. bisk.
vikářem Al. Kopeckým vysvěcení nové kaple Nejev.
Srdce Páně ae zvoničkou, jiš dp. farář Jan Macháček
ve svém rodišti, řídě se pokynem av. Otce, jako kapli
jubilejní del vystavěti a vším příslašenstvím opatřiti.
— Stavba ta je ve slohu reneissančním pěkné pro
vedena s bude mimo avůj náboženský účel milou
osdobou obce i celé romantické krajinky.

Pohřeb + P. Frantiéke Přikopa.
V úterý 20. května v poledne rozšířila se po Jičíně
a brsy | po okolí žalostná evěst, jíž nikdo aní avě=
řiti nechtěl, blásající, že právě v Pána sesnal ve
městě oblíbený a v kruzích učitelských celých seve
rovýchodních Čech známý P. František Příkop, pro
fessor VII. hodn, třídy o. k, paedagogia v Jičíně.
Zvěst esvědčilo se Bohužel pravdivou — Blechetný
mož ten, vzorný kněs, borlivý učitel, obětavý přítel
jak sboru i žactva krátce před polednem dotrpěl.
K růsným chorobám, jimif v posludních letech byl
tak nemilosrdně navštěvován, přidružil se zákořiý
sánět střev, který ve třech dnech dílo záhuby doko
pal a azavřel život muže, svéma vsnešenému, ale
též obtížpému povolání scels oddaného, — P. Fran
tišok Příkop narodil se 7. října 1847 v Dubě u Vla
šími, byl ordinován 14. července 1878, kaplanoval
rok v Doupově blíže Karlových Varů, načež se stal
katechetou měšť,škol veVlašícei,kdeš působil dor. 1879.
Toho roku byl jmenován katechetou c. k. paedago
Gia v Jičíně, při kterámě ústava horlivě působil až
do své em:tí. Pohřeb svěčnělého konal se ve Štvrtek
dne 22. května sa če'ného účastenství mlstních 1
okolních přátel. Posrdečná promluvě, kterou aáslužoou
Činnost zvěčnělého nálešitě ocenil professor c. k.
Gymnasia P. Josef Přibyl o slavných rekviích, slou
ževých vdp. vikářem Janem Bebnalem, doprovodili
sesnulého k poslednímu odpočinka 30 duchovních,



sáslupoové státních úřadů, profesorské a uěltelské
ubory všech zdejších škol i sšáky sčotně sbromášdění
aěitelé — bývalí žáci sdejšíbo paedsgogis — a ve
liký sástop obecenstva. Za dojemné písně smuteční,
vzorné přednálené žáky psedagogie do hrobu opuštěna
rekov s tělesnou schránkou muše, jakých jest pořídku.
0.+ p.

Ve Bkatět odbfrale 80 od 18.do 20. květnaobnova sv. mlesie. Kázání konalivdpp.P. Rejsek a P. Ry
bákz Tov. Ježíšova.— Missietato bylazdařilá. Přiní
přijalo Nejsv. Svátost x000 lidí a před ní vykonely
sw. upověď čkolní dítky a jiní osadníci v počtu 1200.
Na konec bylo velikolepé procesuí po náměstí, při němž

W kostelní sbor a průvodem hudby „Chval Sione“.ejsvétější Sv. umístěna na oltáři na náměstí posta
veném. P. Rybák výtečně kázal o Kristu Srátostném.
A na konec lid silnýo hlasem na otázky kazatelem
pronesené odpovídal: „Věříme“. „Odprošujeme za
urášky“. „Setrráme do smrti“ Mnoho daší ze spánku
probusenol

Stavba nového chrámu v Náchodě.
V dobi od 1. května do 1. června 1002 vynesly
chrámové sbírky na nový kostel: 60 K v neděli páté
po velikonocích, 48 K o svátku Nanobovstoupení Páně,
po 36 K v neděli šesté po velikonocích a o svátku
sw. Jana Nepomuckého, 26 K o Hodu Božím orato
dušním, 38 K vden nejevětější Trojíce Boží a 31 K
v pondělí svatodušním. Dále odvedli v téže době:
50 K + p. Vojtěch Macek na Plhově, 20 K al. tkal
covské výrobní společenstvo „Vzájemnost“ v Hronově
n. M., 14 K p. Josef Waltera, rolník va Vysokově,
po 10K pí. Josefa Borůvkováz Kramolny, p. František
Kábrt z Jizbice, pí. Anna Kafková, choť c. k. berního
officiála v Norém Méstě n M., sl. Srato Václavská
záložna v Praze, 6 K 06 h oratorinm čís. 2 z poklad
nice, po 5 K důstojný konvent milosrdných bratrů
v Kuksu a p. Josef Mařánek, důchodní ve Smiřicích,
8 K edp. P. Borgias Ptačovaký, milosrdný bratr v No
vém Městě n. M., po £K ul. Anna Dítětova, hostinská
v Náchodě, dobrodinec nejmenovaný z H. Radechová,
p. Josef šlechtic Dovara, c, k. berní v České Skalici
dříve v Lounech, p. Ant. Nehyba v Bělovsi, p. Viktor
Novák, botelier v Náchodě, p. Dr. Josef Rieber, pro
feasor v Praze, dp. P. Josef Baml, duchovní správce
v Praze a 1 K p. Hynek Lang, řiditel ve Vintýřově,
Veškerým šlechetným dárcům projevují se nejvřelejší
díky se snažnou prosboa ze další dobrotivé příspěvky,
jež se odvádějí na děkanství v Náchodě aneb zasýlati
mobon též na spolek pro vystavění nového chrámu
Páně sv. Vavřince v Náchodě přímo poštou.

Ze Žlebů. Vzácaos ochotou p. patrouátvího
komisaře řiditele knížecích ©Auerspergských velko.
statků p. Můllera doatalo se zdejšímu chrámu Páně
nových varban. Varbeny, dodané firmou Ant. Mólzer
s pracované dle plánu výtečného pátera Albane 0.
8. B. z Emana, byly dne 25. května vysvěceny vldp.
vikářem Aut. Schreibrom a ibned odevzdány svému
vznešenému účeli, Místní pání a dámy z krubu kofž.
úřednictva a občanstva nastudovali za ton příčinou
slavnou měl sv., která řízením p. adjonkta Ot. Fitznera
úplně bezvadně byla provedena. Varhany v rukou
výborného varbaníka p. učitele ©Culka z Ronova
osvědčily ue jako stroj znamenitý, ješ svými kopule
Uvními rejstříky jásají tony opravdu nobeskými.
Pobnutí zračilo we ne všech tvářích, když krásná
hlasy pěvců a pěvkyň spojily se s těmito vzácnými
zvaky v utéšenou harmonii a nemoblo býti ani lépo
zasvěceno prvé užití jich. Kéž tento tak milý akt
zbožnosti nebyl by posledním|

Z Bykáně u Kutné Hery. Mnohopra
coje se uyní k tomu, aby lak přemnohé lidové slavnosti
a svyky ucbyly zapomínány, ale aby byly oživeny
s aušlechtény, protože v nich jeví ne individualita
národní a ildové. Než nezaslahuje toho každý zvyk.
Tak naprosto zbytečným jeví su obnovování tak zva
ných májových slavností venkovských, které naše
bojará i bojná mládež počíná boufoě křísiti. "Tento
ne zvyk alo zlozvyk měrou povášlivou zvláště letos
počal se objevovati. Neméme oíteho proti toma,
když mládeš bodbou se chce povyraziti, ale zdalíž
zábavom zuělechfojící jest rpívápí hanebných písní
při sázení máje a snad i posměch z obřadů katolíkům
nejevětějších, jest jiná otázka. Nechceme se o tom
šířitl dále, ale tolik by bylo záhodno připomenonti
p. starostům, aby něco takového v obroda avých
obcí uetrpěli a zakročením předem vyvarovali pře
mnohého od smutných následků, které by posměch
= náboženských obřadů míti mohl, Podobně : rodi
dové a všichní rozomuí a vážení jednotlivci měli by
se v té příčině spojíti Odporučujeme i jiným obcím

Kutnoboraka. .
Z Roztěše pod Vysokou. Našehol

saňského restauratera zná Jistě hodný kousek vlastí
české. Jeho dobrou a věčně usmívavou tvář zapama
toje si každý, kdo s oím jednou jenom se setkal
pod útulnými, stinnými lípami Roztěšských lázní, Ale
jak zakabonila se tato tvář, když letos na jaře při
pravoje ae k zahájení sezony seznal, že echází mu
do set sklenic, Někteří totiž s náv těvníků, jako
jinde na památku otloukají ei okrasy zdí, lámou
stromy a keře, tady brali oi vklenice » jeho jmenem
neb aspoň monogramem. U p, rostauratera ale není
nouze o dobré nápady. Sedl a objednal novou zásobu,
slibuje již předení hostům překvapení, jakého ee ue
nadáli. A také je překvapil, kdyš o první návštěvě
vystavil pivo v nových asklenicích ale s nápisem:
Ukredeno v Lázních Hoztěžekých Fr. Procháskovi,
„Sběratelům“ prý se tentokráte piro sdálo býtt nad
obyčej bořkým, alo p. Franc mne si potají ruce.

Ze Zblslaví. Náš milý dvojctihodnýp. sou
sed ze Semtěše byl těchto dnů neobyčejně teskně
naladén. A -není také divu. On, který dosud byl
zvyklý, aby se všude tančilo dle jeho píšťaly, na

Jednoa projel na celé čáře věe, kterou chtěl kleri
kálám, to jest katolíkům pořádně bnouti mandlemi
v krko, Při návštěvě totiž J. B. M, sa příčinou
biřmování přede dvěma lety připomeouls c. k. okr,
školní rada, aby dítky katolické sa dozora správy
škol dovedeny byly k přijetí av. svátosti. Protože
v soukromé erang. škole semtěšeké jsou také žáci
katolíci, dostala i správa této školy toto připome
potí a tskó dle úěho loyalně se tachovula. Drojeti
bodný pán ale protestoval a rekurovalaš k správnímu
dvoru. Byl ale zcela odmrštěn a teď ani bnde v no
vém „Hosu“ nářek nad nespravedlností a utlačová
ním. Bylo by záhodno, aby toto vyřízení sástopce
katolické církve sí vyžádal a bylo publikováno, Dů
ležitost jeho jest patrna. Těšíme se ua to,

Rolnická schůze v Golčevě Jemí
kově. Dne 1.června ve valné hromadě hospodářského
spolku Jeníkovského přednášel dp. Vlček, farář v Nové

si, o sáložnách Raiffeisenových a o konversi hypote
kárních dlobů. Vyloživ význam a účel Haiffeisenovky,
ústavu to pro osobní úvěr na výsost důležitého, od
poručil vřele konverní, která zejméns letos při vysoké
kursovnícenězástavníchlistůjest výhodnaa zbavuje
dlažníka rozličných neblabých vlivův a poručníkování
se strany sonkromých věřitelů. Na to rozpředla so
debata o závazných rolnických společenstev, které
účastnili se p. předeeda Dibelka, p. atarosta Svoboda
a dp. řečník. Po vývodech dp. faráře Vlčka družstva
zásadně achválena.

Z Čáslavi. Výstavka« odměňování skotu a
vepř. dobytka konati ee má při otevření nového měst
ského tržiště v měsíci červnu. SI. zemědělská rada
přispějemedailemij penětitýmipodporamiasl. okresní
1 obecní zastupitelstvo hodlá poskytnouti podniku
tomuto také svon podporu. Upozorňujeme na to bosp.
kraby, kterým se jedná o povznesení tohoto odvětví
našeho hospodářství. Současně máse odbývati i úřední
odměňování koňstva.

Z Damírova u Čáslavi. Volikéneštěstí
postihlo zdejší obec dne 20. května v noci. Z neznámé
příčiny vypakl tu oheň, který v malé chvíli strávil
19 stavení většinou choďasů. Škoda jest veliká, pro
tože přewmnozínezachránili téměř zhola ničeho.

Z Jaroměře. (Sbírka.nakapli ©bosenské
Krapé): dp. Ant Štěpánek, děkan, 10 K,pí. M. Brus
aická 2 K, pí. Tonnerová 10 K, nejmenované 4 K,
ulč. Fr. Stárková 2 K, Anna a Jan Štrnad 1 K, nej
menované 1 K, sbírka kostelní 31 K. Celkem 81 K.

Z Kutné Hory. Některýmpánům nedá
dobře dělat, de jest trochu klidnější život v našem
městě a proto, aby hnuly jeho vodami nedávno teprve
utišenými, pozvali si sem Dr. Idku s Prahy, aby jim

něco přednesl z dějin nábošenských v Čechách. V celéKutné Hoře nenašel ae totiž člověktak vzdělaný,
aby látku tuto ovládl; když už o náboženství se chtěli

učiti, musil nato býti pozvánprorok starokatolický.
eitmanství všsk přednášku ta zakázalo. Tentokráte

i Podv. Listy Iškorskon komedii prokoukly a uvádě.
jíce místo z Českého Listu scblazují p. pořadatelům
Jejich enthosiasmue tím, že správně ukazují, jak lška
není ničím jiným než placeným agitátorem německého
živlu. Uvádějí totiž, že při netavojící schůzi nábo
Ženské své společnosti počínal si usurpátorsky a pak
hned po provedené věci v kapli Betlemské [!) diktoval
správu -německy svým meconášům a podporovatelům
s rajchn. Ostuda větší se národní, české, husitské
ofrkvi ani státi nemohla,

Politický klub Kkřesťansko-soel
almí pro politické okresy Jičínský, ji
lemuický a semilský pořádá v neděli dne
8. čerrna 1902 o půl 4. hod odpol. v místnostech
p. Jana Kováře v Libštátě veřejnou klahovní schůzi
8 tímto programem: I. O politické altuací promlaví
předseda dp. Josef Konasl, farář z Mříčné. 2. 0
českém státním právu p. Karel Karásek, spisovatel
ze Btudence. 8. O politické organisaci v dioecési
královéhradecké p. J. Čistecký, místopředseda ze
Staré Paky. 4. Volné návrby, politické dotazy a při
jímání nových členů,

amujeme. Právě vyšlo číslo 6. „Ča
sových UÚvrab“,přinášejíc instraktivní pojednání
o besle „Pryč a dogmaty“ — z péra Jiřího Sahbnly.
Stran 40. Cena 8 baléřů. Při hromadných objed
návkách značná sleva. Tato originelní úvaha jest
vhodným doplňkem pře“ešlého Čísla, jež nese titul
„Víra jako víra.“ Objednávky obratem vyřídí admi
nistrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové,

Sebevražda. Dne 3. t. m. časně 3 rána
zastřelil se p. J. Šabrt, hostinský z Předměřic. Dle
doslechu zoufal si proto, že dostal od majitele hostince
výpověď. P. Šubrt byl znám jsko řádný muž.

Různé zprávy,
Pod názvem židovským. Liga + 16.

Dna 18, května píše p Herben proti ndp. bískopovive článku, jen má nadpis „Beznázru“, skutečně však
saeluhoral ohlavení „Pod násvem žídovokým“. Pan
Herben ve vztyčené póse uvádí, že nerad mluví
s lidmi druhu Brynychova. . Hle, takovou aměš
ností se naparuje Člověk, jenž udá se nově
děti, če as ním „nechce mluviti a od -jeho orgána
odvrátila se ohromná většina českého lidu. K dotazu
„Obnovy“, jak sé zachovali Židé při volbách do ob
chodních komor, odpovídá p. Herben, že na několika
místech zachovali se zcela správně. Dobře. Ale něko
lika těmi místy neodčiní p. Herben sásadní pravda,
de po většině volili Židé s Němci a že vo svém celku
jsou v českém národě šivlem něměícím. Podrobná sta
tistika vzrostla by v takovou sponatu, že by v ní dro
bounká obrana páně Herbenova smizels, jako kapka

,

vody na písčité Sabaře. Již tato skutečnost dokazuje

je na vratkých podkladech aaloženo jest programovéjení Židů se strany p. Herbena, jenů mimo to s ne
menší určitostí novědčován jest naprostým nedostat
kom vlivu vlastního orgánu na ty Židy, kteří odebí
rajíce a čítajíce „Čae“, něměí nejen ve svých rodinách,
ale i v životě epolečenském. Není tedy potřebí mnobo
cbytrosti k rom , s jakých příčin Židé orgán
páně Herbenův fedrují. Ve spojitosti stouto okolností
mířens byla na p. Herbens svrchu dotčená otázka

Obnovy“, o níš ve strojeném nepochopení s obřadně
Konstataje, Že mu není dostjasno, proč má býti mln
čím o chování Židů při volbách do obchodních komor.
Jak patrno, p. Herben jest příslušníkem lidí, kteří
jsouce postiženi tváří ze až k popukání nevinnými,

pe je někdo za příčinouzodpovědnostiuchopízasbát, — ba lidé typu Herbenova úhořovitě z kabátu
se ještě vysmeknou a utrhnou pokřik, že zloděj jím
chce kabát ukrásti. Na důkaz slyšte jen p. Herbena
samého: „a kdybych ai jasno chtěl zjednat před 80u
dev, budete lhát jako straka, že jate mne nemínil
uraziti, ale příštěuž si dejte přece pozor“1 Vidíte, i
paragrafy takoví lidé před očima Vám hned čermojí.
Ale namane ne též hned otázka, zda lidé draha p.
Herbenova mobou se vůbec araziti, nu 4 odpověď i
od řecké Pytie zněla by kategoricky určitě. Ita zlost,
še jest považován za mluvčího Židů, jest u p. Her
bena velmi nemístna. Což pak vysloužil již všechny
kapitulace a není jiš redaktorem „Času“? A chtěl-li
by p. Herben fakta, dokázali bychom mu, že advo
kátskou firma pro Židy má „Čas“ vtetovánu. P. Hor
ben vytýká též ndp. biskupovi, že ozval se proti zru
šení jazykových nařízení (nota bene když už to ne
bylo'nebezpečné 1). Nejednalo se o žádný časový mezník
bezpečnosti a nebozpačnosti v protestech, neboť za
slušný projev nebyl nikdo fysicky pokutován, Tady
potřebí jest si hlavně nvědomiti a pochopiti váhu bie
kapské autority, která ujala se právě českého lidu
proti ztroulému zvyku dosavadních obledů. Obrana
8e stolce biskupského v prvotním výbušném rozčilení
byla by utrpěla na svém významu, jako později za
poměrného klidu rozmyslně zazněvši, mocně podepřela
věc českou ukazujíc, že vědomí odňatého práva z mysli
lidu nemůže vymízeti. A to nepovídáme k vůlí panu
Herbenovi, jenž jest proti všemu katolickému nepo
chopajícím a zaujatým zloatníkem, nýbrž k vůli širší
veřejnosti, která také již dobře ví, če bázeň mažného
projeva jest od ndp. biskupa na hony vzdálenai když.
jak ce také akutečně stalo, hrozí trvalé zachmuření
ve vládním ovzdaší. — V té příčině malé privatis
simnm, p. Herbene! Kde byl tou dobou Váš neohro
žený Masaryk? Ale abychom Vám“ nekřivdili, uzná
váme, že také Masaryk protestoval, když již obeznal
vítr a „note bene když už to nebylo nebezpečné“,
nýbrě officiální, Ano, dušinko, Vy také jsta neohro
ženě hryzali vláda Badenoru, ale — po jejím pádu.

Mravní hniloba Berlíma ve světlo
protestantské symody. Tytodny mělaokresní
latheránská synoda pro Berlín řádnou svou schůzi,
na které podal superintendent Frandrich zpráva o
mravních poměrech Berlína. R 1599 byl v Berlíně
každý 11. manželský svazek opětně zrašen. V neděli
jest viděti, že v tančírnách, koncertech, divadlech a
v chantanech jsou dítky nejen školua povinně, ale i
dítky ještě v náračí matky a to pozdě do noci. Sa
perintendent Frandrich vylíčil obrovské rozšíření pro
stituce v Berlíně a pak noclehářství v rodinách, kte
rým bývá mravní zkáza zanesena hlavně na dcery.
Matky tříd dělnických a i lepších nestarají se pramic
o mravní výchovu a vedení vlastních dcer. Dorůeta
jící mládež nedostavoje se ani ku konfirmaci. Dále
líčí suporintendent Frandrich paeté býření mládeže
obého pohlaví ve zpámých tingltanglech. V těchto
brlozích kazí se mládež hromadně na duchu a na těle.
Z toho vysvítá, že by měli lutheránětí pastoři doma
v Berlíně obrovské pole práce, kdyby jen doma pra
oovati chtěli, ale jim se jedná o soustavné štvaní a
podrývání Rakouska.

Dozerkymě trati. Jižní dráha zavádína
svých tratích službu dozorkyů. Dozorci budou blídati
trat v noci, dozorkyně ve dne. Dozorkyním udělí se
3a měsíc jeden den prázdno a jednu neděli čtyry ho
diny k návštěvě kostela,

Lidé obejšivelní žijí na pobřeší Rudého
moře. Jeou to loveř perel, Beduini a jejich černí
otroci, kteří znajíce výtečué plovati a se potápěti,
žijí více ve vodě než na snacha. Plovati šest hodin
na bladině moře bez oddechu je jim maličkostí a
rovněž tak potopiti ee do hloobi přes 30 metrů ns
doo mořské a 6—7 minut sbírati tam mušle perlo
rodné beze všech přístrojů. Naujdou-lt po ztroskotání
korábu na dně mořském třeba centovou železnon
kostro, vyrvon ji spojeným úsilím z písku u občas
se vynořajíce, aby veduchu nalapali, kutálí ji po dně
v blonbi mnoba metrů z dálky třeba čtvrt hodiny
cesty, až ji zvolna na břeh vyvalí. Ba je maoho
„obojživelných“ Bedainů, kteří se na hladině Širého
moře celý den povalojí tak pohodlné, jako jiní lidé
ua trávníku. Kohl hodin leží nebybná na břbetě,
dávejíce se vloami kolébati u jen občas líně nobata
zaveslojí, aby se dostali trochu ku předu. (Svět zvířat.)

První Společná Moravská továrna
na emkrovinky a čokoládu v Olomouci
zřízena byla před třemi roky českým obchodnictvem
na soveruí Moravě, a musila překonat: celou řadu
překážek, | ktere se jí v cestu stavěly, Výrobky
továrny našly pro velmi dobrou jakost svou, jakož
i přiměřené ceny značné obliby nejen u těch ob
chodníků,kteříjsoupodílníkyzávoda,alei uostatního
obcbodnictva v takové míře, že výroba oproti roku
lonskéma značně stoupla. Byloť vyrobeno a prodáno
za rok 1901 zboží za K 316000 a docílený čistý
výnou obnášel K 8385. Bylo ueneseno, vypláceti
s podílů splacezých v prvním roce 49, z podílů
aplacených r. 1900 6"/, a z r. 1901 5“/, dividendy.
Podíly obnáší K 100 a molno je buď přímo v zá
vodě samotném neb prostřednictvím kterékoli místní



české sáložny opsati s to r částkách dle pomérů
uplsovatelů. Zdravé základy, na něž První Společná
Moravskátovárnana cokrotinkys čokoládupo tříle
tém působení svém ne poslavila, jakož 1 velmi dobré
zúročení závodních podílů členů přispěje zajisté
k tomu, že účel podniko tohoto bude náležitě pocho
peu s že nebude českého uvědomělého obchodníka,
který by členem sávodu se nestal a odebíráním
dobrých výrobků = vlastní své české továrny po
mocné raky nepodal.

V Novém Hradel Králové zemřelve
čtvrtek dne 4.t.m. o 5, hod. odpol. řídící učitel tamní
školy p. Frant. Grund v stáří 58 roků raněn byv
mrtvicí, Zesnulý byl vzorným učitelem, horlivým kato
líkem a výborným hodebníkem. Jako řídící učitel pů
sobil na zdejší škole 21 roků. Obec v něm ztrácí hor
livého činitele, dobrodince a rádce. Pohřeb bude se

KonekÍ v neděli odpol. ve 8 hod. — Baudiš mu seměe:

(Zasláno).

Živý růženec bohoslovců královéhradeckých bodlá
věnovati ze svých sbírek chudému kostelu dicecóne
královéhradecké stříbrnou, dobře pozlacenou paténku
k zaopatřování nemocných. Přibléšky o ni přijímá

Dr. Jan Hejčl,
opiritual.

(Zasláno).
Firmě

Mudroch č Svatůněk,
v Praze, Tylovo náměsti.

Vaší firmou do našeho farního kostela dodaná
socha Panny Marie Lourdekés jeskyní, jakož i
v posledníchdnech postavenánová kazatelna se

ro své krásné provedení velice líbí. Ctěný závod
bě pánům epolubratřím vřele odporačaji.

Václav Velíšek, farář.
Vitěšovice, 19. května 1902.

Objednané 4 sochy v životní velikosti jsem
v úplném pořádku obdržel, jsou velice krásné a líbí
6e všeobecně. Jsou skutečnou ozdobou našeho chrámu
Páně. Totéž platí i o dodané soše Panny Marie
Lourdské; i ta líbí so osadníkům neobyčejně.

Jan Beneš, farář.
Všeruby, 21. května 1902.

VZOR
ně zařídil jsem fotografický atelier
v Hradci Králové (v Adalbertinu) a
doporučují jej přízni velecíšného obe
censtva.

J. F. Langhans,
c. a kr. dvorní fotograf.

Milovníkům
starožilnosti.
„Jesličky“ (Bethlém) ze 110 figurek

kromě jiných příslušných předmětů sestávající
(figarky osob 20—30 cm. výšky), nově poly
chromované, z pevného. nekřehkého materiálu
r. 1839 uměle zhotovené, pěkně zachovalé, jsou
asi za 120 zl. na prodej.

Bližší sdělíE. Vagner,
kaplan ve Zbislavi u Čáslavi,

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte obralně známé

(Patent Novotný).
To samé pos kytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vědy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
Jiné úpravy bylo třeba. Přeavědčení zjistí netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám „K 1-20, 3 kusy

K 3:20 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zaallatelský dům.

bodinář a' zlatník (S

* v Rychnově p. K.

přísežný znalec
c k. okr. soudo

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
eklad klenotů, zlatých, stříbrných s pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí x nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—9 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky ae přijímají a levně zhotovují, též
veškeré aprávky hodinek se vyřzojí.
OE" Věc za levné ceny. "fi

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Spolkové prapory, stuhy,
osdobnévýšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

levně a

přesně
shoto

Ignáce V, Neš nh

(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nelkudiy, (aráře ve Výprachtieich) Ě

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu 5
Bvůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů. |
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku E

se na požádání franko zašlou. :

NZZNHEKZULELIZal.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
ficích 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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Za učně ©%
na klempířství

přijme mravného chlapce

Josef Komárek,
klempíř a úředně oprávněný instalateur

v Hradci Králové.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně

Veledůstojnému duchovenstvu
nabízí co nejactivěji

odborný umělecký závod pro vnitřní za
řízení ohrámové

Mudrod ©Ovatůněk
Praha-II, Tylovo nám.

své vzorně a vhusně provedené: sochy, oltáře, kaza
telny, křížové cesty a příslušnosti chrámové jakož i
opravy jich vůbec za ceny mírné při provedení 60
saračením ceny amělecké.

Odborné porady, nákresy, rozpočty besplatně a
bos závaznosti k objednávce.

TOVÁPNAwww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

| JU Jos. Tomášekve Vysokém Mýtě

MA)dříve sávod na sužitkování ovoce,sglojen ý(6k r. 1886, nejstarší svcho druhu v echách © i
| — nabízí —
F9/ koňak, slivovici, borovlčku, jeřabink

rumy a punše,likéry, sladké ovecn
wino, bíléPřervené, vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (ismpaňské.)

Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a ou
alivovlci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891oa jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medaile, a mnohými
nými diplomys právem rašení slaté moda.

Vzorky zdarma a franko,



V detě
klempiřskou žívmott ještě

osvětlení.

ude vždy si ji pečlivou obsluhou udržeti.

Oltáře,sochy aj.
vé vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní P

v Syohrově (Čechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přáník na

hlédnatí franko zašleme. P

Nejlepšíedporučení| | Plánya rospočlysaneúčtují.
Proredeno ke 300 oltářů.

POPLYPSUPO0PPPP 0+
W“ Pozor:"ji

Všechny otěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./0 t. r. veškeré ky
seliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamami

uvedenya jsou zakázány,jelikož zdraví lidskémujako škodlivé uznány jsou.——4
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradci Králové
odporačnje 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 druby likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě mámo od České akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka veškor. druhů m každé mnežetvi

kupují se dlo dohodnutí.
060 MihroMiroPiro) *Go BihroBiroMrod *

Založeno r. 1950. o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

"vše slině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno téš ve lhůtách.
anovaslacení a atříbření starších věcí vykoná se rychlea
„aadlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi.

lorti. Bran sávod můj může ac vykázati četnými pocaval„nými přípisy P. T. ů a odporučoje še tedy k za
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
"nédebek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
úácků na křest,svlanů, psolákálů, schránek na Nejevě

tější, pakenek atd. co nejvíce.

revy

Jan Horák,
soukeník v Ryohnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní 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!

Staré

nošlovní známk
z let 1860—1875 se koupi.

Adressu sdělí administrace t.1.

G-SUKNA A
na taláry a jemné modní látky

pro pány I dámy
k nastávajícímu období

ra nejlevnějšípevné ceny nabízí a vzor
na požádánízašle s

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

Vaeddst. dnchorestru, s. řtolím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě ozpamoji, že za tovární ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k myti, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostnýoh kasetách, hodici se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Šatem a
Schaving colambia 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 vyzkoušení vyměním mebo
pemíso vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji 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 tojletních potřeb ve velkém í malém

Ptulra I., Elščina tř. 1 m.OE
Josef Neškudla,

© a kr. dv. dodavatel

©JablonnémnadOrl.č.d.86
doporučaje P. T. veledůst. duchovenstva
svlj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

vše kostelních parameniů
praporů a kovového náčiní. — Ilustr.

"conníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zavílejí.EE
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Všem těm, kteří se súčastnili pohřbu

naší drahé matky, v Pánu zesnulé paní

Marie $chulzové
a kteří jakýmkoli způsobem hluboký náš

bol zmírniti se snažili, vzdáváme tímto

vroucí a upřímný dík,

Bůh zaplat za všecky důkazy přízně,

jež nám byly v trudných okamžicích podány.

Majite! Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bsik. knihtiskárny v Hradu: Král.



Příloha
Beseda.

U audlioenee.
PíšeJ.Kousal.

Vlak ubání bobatou Kampanil, my pro
bouzíme se z polospánku. Šeří; kalendář aka
zoje 18. února, zde však příroda pospíšila si
o čtvrt roku. Nicméně i zde jíní na ogení a
citelný chlad. V dáli vine se Tiber, jehož
drabý břeh zastřen je mlhou. Na východě vy
stupuje zlatá koule italského slunce, jež zde
jeví ce zomi | blíž. „Roma| Portonaglio“
— ještě několik minout a jsme ucíle. Však co
dím? U cíle? Naším cílemnení, jak u touristů
do Italie bývá, věčný Řím; dále k východu
nese nás touha naše, tam, odkud přišli ti,
co z Říma Řím udělali. Nikoli k hradu,ale ku
samé kolébce víry spějeme a Římmá nám
býti jen jednou z oněch nesčetných zastávek
na cestě v neznámý, tajuplný Orient, zastávkou
k vyžádání si požehnání od hlavy křesťanstva.

Řím a Jerusslém! Co událostí v dějinách
lidatva pojí se k těmto dvěma jménům !Neznám
druhého slova, jež by mocnějším dojmem pů
sobilo na srdce křesťana, neznám druhého
města, nu něž měl by katolík více a tklivějších
vzpomínek, než je Řím a Jerosal'm.

„Roma!"“ Jako elektrisování chápeme se
svých zavazadel), obávaná únava po dvou pro
bdělých nocích se nedostavuje, naopak 8 nad
šením intonajeme papežskou hymnu a po
úpravě svého zevnějšku v hotela blížíme se
s tlukoncím srdcem k svatyni sv. petrské a
v nejbližší chvíli stojíme a oltářů velko
kněžských. Logiím Rafaelovým a jiným zoa.
menitostem vatikánským můžeme věnovati po
zornost jen malou, protože o 12 hod. máme
býti představení sv. Otci, jenž přes četné a
mocné nepřátele je a zůstane i v Říměsamém
osobností první. Lev XIII. na pohlednicích,
jeho obraz za sklem v obchodech řezbářských,
sochařských, atelierech malířských, na mincích,
na nádobách, vásách, tretkách galanterních,
krátce vše nasvědčaje, že jsme ve středu kře
stanstva a že zde sídlí hlava více než 250
milionů vyznavačů. Hrabě Zichy, mladistvý
uherský kněz a papežský komoří, čekal na
nás, aby nás předvedl a sice jako poutníky
maďarské, třeba těch, jimž maďarština byla
řečí mateřakou, nebyla ani čtvrtina mezi námi.

derem dvanácté vnesen byl obdivohodný sta
řec na stolci Petrově do sálu Damasova, kde
odbývají se audience poloslavnostní au kde
s námi čekalo asi dvacet osob obého pohlaví
z kruhů urozených, jež již týden k tomu cíli
v Římě dlely. Jak představoval jsem si jej,
tak se mi objevil: slabý, nepatrný a přec ve
lebný, klesající téměř podtíhou svého pože
hnaného stáří. Za nadšeného volání „Eljon,
Hoch a Sláva,“ skoro vynesen byv, usadil tv
na trůnu v taláru bílém.

Mlovil Zichy a mlavil úchvatně; pokud
jsem rozuměl, kladl váhu na to, že všickni,
at Maďaři, ať Němci, uť Slováci, jsme Uhry a
jako takoví že přicházíme vzdáti hold blavě
křesťanstva, blahopřáti k jnbileu a vyžádati
si požehnání na dalekou poať svoa. Nás tři
Čechy a čtyry Némce připočetl patrně ad ma
jorem Hongariae gloriam. Končí a tu pozvédá
se 92letý kmet, silný duch v slabém těle a
proslovuje delší latinskou řeč, plynou a stylis
ticky veskrz dokonalou. Litoje, že nerozamí
řeči marianského národa, že ale vyciťuje od
danost katolíků uherských v dobách těžkých
všdy osvědčenou, děkuje, žehná nám a přeje,
aby nás Bůh na ponti naší sílil a ode všeho
chránil. Spolu žádal, abychom pomodlili ee na
místech, šlépějí Spasitele posvěcených,za něho
a za celou církev,

Jak brál mu každý v tváři aval, jak živě
provázely ruce každé slovo, jak duchaplně
zářilo oko! Věra s údivem vzhlížíme k ve
lebnému kmetu, jejž Kristus učinil svým ná
městkem a kterého čtvrt století sílí kromoby
čejně k úřadu, v dnešní době zajisté nejtěžšímu.

Byla to audience mimořádná a třeba
záslohu připsati hraběti Zichymu, že na tele
grafické požádání ihned nám udělena byla
a to v době, kdy ev. Otec necítil se právě
volným. Je to štěstím pro národ, má li na tak

významných místech své lidi, kteří jsou 8to,aby podali, je-li třeba, okamžitě informaci o

poměrech a osobnostech, jež v Říměznámyýti nemohou. Jel jsem zpět z Říma o 6 neděl
později a učitelem maďarštiny následníka trů
nu — rovněž mladistvým knězem a Monsiguo
rem. Tak dovedou Ubři všude oplatniti své

avky a asaditi své lidi a jejich politické,
ultarní a národobospodářské úspěchy jsou

též dle toho. Mimovolně vzpomněl jsem národa
našeho a jeho šlechty, jež až na čestné vý
mínky nehlásí se k svému lidu, jako činí

přímo ostentativně kavalíři maďarští. Což divu,
že odkázáni jsme v cizině na informace cizí,
ponejvíce jednostranné a nám ne vždy přá
teleké a že národ nemá té váhy, jakou by
míti mohl a jaké co do síly své zasluhuje.

Divný úkaz. Doma ustupují uherští ka
tolíci národnímu šovinismu, protestantisrau
a zednářstvu víc a více, církev ztrácí tam
posici za poslcí, ale v cizině, zvlášť v Římě,
dovedou si vésti jako věrní synové katolické
církve. Na naší zpáteční cestě zastihli jeme
v Římě 300 poutníků z Uher a hned na to
dočítám se, že kterýsi poslanec přivedl tam
o svátcích velkonočních nherské studenty.

Kolik jabilejních výprav bylo z Čech? —
Posud žádná. Tento týden vypravila se
pouť z Prahy, to bude však první a bezpo
chyby též poslední.

V Uhrách se cestování podporuje, u nás
se mu spíš překážky kladou. Tak nápadný je
rozdíl v tarifu cislajtánském a uherském.
Cesta z Vídně do Fiume stojí Jižní drahou
27 K v ITI. třídě, přes Budapešť však, jež
trvá jednou tak dlouho,v téže třídě 10 K50b.
Pak ovšem nelze se diviti, že nejkrásnější
místa Adrie, jako Abazie, Ika, Lusin, Piccolo
a j. hemží se Maďary, kteří dobře jsou si
vědomi, cestováním že plní spolu svůj úkol
národní a to tím více, ana místa ta patří
dnes k oblasti pověstného magyar orzságu.

I na italských drahách stává značná
sleva pro poutníky římské, takže okražní
lístek Aukona — Řím — Neapol — Pompeje
Foggia — Ankona stojí jen asi 40 lir v II. tř.
Tento lístek oprávňuje spolu k návštěvě všech
vatikánských sbírek, musea lateránského, ja
kož i k jubilejní medalii,; ražená na památka
2bletého pontifikátu. A poněvadž i z Vídně
do Fiume aTerstu vydávají se lístky zpáteční
e 30denuím trváním, jež jsou o 11 K Jaci
nější, náleží při poměrně nízkých cenách
v hotelích italských pouť do Římav tomto
jubilejním roce k výletům nejlacinějším. Ovšem
hotel Germania by to býti nesměl. Plni nej
vážnějších dojmů, jaké v nás vyvolal chrám
sv. Petra, Vatikán a kmet na stolci Petrově,
opouštěli jsme půlnočním vlakem Řím, aby
chom v daleké ponti své pokračovali.

TPE"
Zprávy hospodářské.

Jak se zbavíme dluhů.

Zadlužení rolnických usedlostí je dobře
zuámo. Denuě přicházejí četné statky na buben.
A není divu. Za nynějších poměrů hospodářských
vynáší usedlost sotva 4", kupní ceny. Dluhoje-li
rolník za pozemek 4000 K, vynese mu tento
v nejvýhodnějším případě ročně 160 K, ne
přijdou-li ovšem pohromy. Hospodář platí však
záložně nebo u jiného věřitele 200 až 240 K,
někdy i více úroků, má proto větší vydání
než příjem a dluhu přibývá. A přece je tu
náprava snadná. Kdyby si vydlužil peníze tyto

v hypoteční bance, platil by jenom 4"/, úroků,tedy 160 K. Co nad to platí, jest umořování
dlohu.

Příklad: Vydloží-li si rolník 4000 K na
59, v záložně nebo u soukromníka, plati ročně
200 K úroků. Za 40 let splatil by na úrocích
8000 K a má ještě celý dluh na krku. V hy
poteční bance platil by také 200 K, ale jen
160 K úroků a 40 K na umořování dluhu. Za
40 let jest v bance celý dluh splacen a rolník
ještě ušetřil 4000 K. Kdyby do banky splácel
69, má dluh již za 27'/, roku s krku, při 7%
za 21 roků, při 89, za I7'/, r. Oč tu rolník
rozumný ve výhodě proti tomu, kdo nemyslí,
Nemusí platiti nic mimořádného a přece odevzdá
dětem živnost bez dlahů, kdežto o nerozvážného
dlahy stále rostou, ač sám 8e pod placením
potí. Do hypoteční banky lze převésti i dlaby
staré. Kdo dlahuje v záložně na př. 2000 K,
může si je beze všeho převésti na nižší úrvk
v hypoteční bance a platí tam stejně mírně,
jak nahoře uvedeno. Zákon osvobozuje takové
převody na nižší úrok od poplatků.

Ohledně výše půjčuje hypoteční banka na
pole %, ceny, na domy '/„ ceny. Postup při
vymáhání půjček jest velmi jednoduchý. Dopíše
se prostě ředitelství hypoteční banky v Praze
nebo v Brně, aby tato poslala poučení a vzorky
žádostí. Do psaní vloží se dvě poštovní známky.

Řiditelství banky pošle obratem pošty poučení
a návody, které jsou tak snadné, že je pochopí
každý. Kde je záložna Raiffeisenova, tam se
členům jejím tento převod beze všeho provede.
Advokáta netřeba. Kdyby v obci nebylo záložny
Raiffeisenovy, rajisté poraditi může leckomus
některý učitel nebo kněz.

Dle zákona nemůže banka dlužníkovi peněz
vypověděti, když teuto platí úroky a 1*, umo
řovací. Přijde-li dlužník k penězům, může dluh
kdykoliv splatiti. Půjčky vydávají se v cenných
papírech. Přeje-li ei toho vypůjčající, prodá
mu banka beze srážky papíry a zašle peníze.
Dnes jest bursovní cena zástavních listů (cen
ných papírů) tak výhodná, že dlužník neztratí
takřka ani krejcarn. (M. Hospodář.)

Ošetřování mláďat králíčích. Milá
data králíků rodí se slepá a oči otvírají se
jim teprve devátý den. Hnízdo jejich nutno
všemožně chrániti před krysami, kočkami,
psy atd. Když mladí králíci dosáhnou stáří
tří neděl, opouštějí hnízdo a počnouse při
živovati z píce matce dávaná. Potomge krmí
zcela tak jako staří, jenže jim radno dávati
denně porci ovsa, který králíčkům jde velmi
k duhu. Po 8—10 týdnech dostaví se u nich
první pelichání, období to velmi kritické, ve
kterém houfaě hynou. Čím jadrnějšía statnější
json, tím snáze pelíchání přestojí i měli by
pěstitelé mláďata králíčí aspoň šest neděl ne
chati ramlicí kojiti, aby dostatečně sesílila a
otužilými se stala. Kdo pěstí druhy zvláště
cenné, čistokrevné, ten af nechá mláďata u
jejich matky 8 týdnů. Z té příčiny je také zá
hodno počet vrhů u ramlic plemenných co
možno zmenšiti a omeziti, neboť, ač tu dosta
neme méně potomstva králíčíbo, máme zase
záruku, že si odchováme zvířata silnější,
která tuk snadno nepodlehnou nepohodě a
různým nemocem. Po odstavení přemístíme
mladé králíky do zvláštní pro ně vhodně za
řízené společné místnosti; když pak jsou
čtyry měsíce staří, rozatřídíme je podle po
hlaví a ramlíky od ramlic trvale odloučíme.
V stáří 5—6 měsíců mohou býti zvířata, jež
k chovu neponecháme, býti krmena k účelům
jatečným.

Literatura.
Cyrillo-Methodějskáknihtiskárna V.Kotrb

v Praze: Bajky o jesuitech. Seš. 22. a 23. sa 1 K.
Vzdělavací knihovny katol. svazek XX. Pořádají dr.
Jos. Tampach a dr. A. Podlaha. — „Knihovna Kříže
a Marie“ začala poutavým spisem Petra Kopals
„Mojžíš“. Seš. 1. za 20 h. Doporučuje se. — Davídek
V.: Method. výklad nor. katechismu. Dílu IL, seš, 16.
za 60 b. — Poklad věřících. Lidový list k uctění
Nejav. Svátosti oltářní. Řídí V, Roudnický, kaplan.
Předplatné na rok 1 K 20 h. — Josefa Ehrenbergra
sebrané episy záb.: Čermákova rodina. Červenástřecha
mezi lesy, Obrázek cestopiený. Sv. IV., seš. 37,—42,
po 32 h. Doporučajeme. — Český Jinoch. Časopie pro
dospělejší mládeš. Red. prof. V. Můller. Roč. VII.č.
6. a 7. Ročně 1 K. — Inkvisice ve světle pravdy od
V. Olivy. Lidové knihovny díl II., seš. 6. za 32h. —
Bible a nejnovější objevy v Palestině, Egyptě a Asayrii
od F. Vigourouxa. Přeložil dr. A. Podlaha. Seš. 51.
a 62. za 80 h. Vzácné toto dílo pro vzdělance ceny
neobyčejné.

Nákladem J. Otty v Praze: Ottova lac. kni
hovna národní: Údolím života. Povídky M. Jahna. Seš.
14.—19 po 20h. — Čes. knihovny č.XIII. Ze zašlých
dob. Povídky a vzpomínky od Al. Jiráska. Seš. 6. za
24 h. Č. XIV. Výbor z prósy Jana Nerndy. Upravil
J. Kabelík. Sešit 1. ze 24 h. — J. M. Barrie. Senti
mentální Tommy. Povídka o jeho dětství. Přeložil J.
Bartoš. Anglické knihovny řada II., seš, 8., 9. a 10.
po 24 h. — Sebrané episy Kar. Světlé: Na úsvitě,
seš. 11. a 12. Romanetta z Ještěda seš. 1.—4, po 30 h.
— Básnické spisy Jar. Vrcblického: Epické básně.
Seš. 1.—3. po 82 h. — J. Arbesa sebrané spisy. Díl
III. Romanetta II. Seš. 2., 3. a 4. po 30 b.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Dovate
nácté století slovem i obrazem. Seš. 39. a 534,po 60
b. — Knihovna Dívčím srdcím. H. Greville: Ztracená.
Přeložila Ú. Petrova. Seš. 12.—14. Rosné perly. Na
psala Ter. Novákova, Seš. 1.—6. po 10 h. — J. Kle
cendy spisy: Na bojišti. Episody z vlašských bojů sa
svobodu. Seš. 5.—9. po 26 h.

Česká grafické společnost Umle v Praze:

Spisy J. Zagera. povely. Seš. 13.- 18. po 40h. —Sofie Podlipské spis;: Milujícíneznámí. Soš, 6.—11.
po 30 hb.

Názorné květeny zemí koruny české, kterou
jsme jiš učkolikráte k hojnému rozšíření odporučili,
ev. 1V., seš. 11.—14. Cena dvojsešitu t K 20 b. Ná
kladem R. Prombergra v Olomouci.

Hlasy svatováclavské. Sbírka časovýchbrošar.
Red. VI. Hálek, farář. Kterak působí řády a kongre
gace. Reč, dra. Heř. Zechokko, seš, 4, Čtyři bistorické
nepravdy o Husovi. Ze spisů 1 dra. A. Lenze, čís. 5.
a 6, Roč. II. Roč. předplatné 40 h. Vydává drušstvo
„Vlast“ v Praze. Doporučujeme.

Vzdělavací četba katol. mládeže. Redaktor Fr.
Jelínek, učitel. Roč. I., č. 3. Blahosl. Ivan, poustevník.
Napsal F. Jelínek, Vydává „Jednota čes. katol uči
teletva“. Na rok se předplácí 40 bh.Administrace v
Praze 570—II.

Přítel domoviny. Roč. XVIII. Mezi horami a
lidmi od dra. Ir. Tavčara. Přeložil J. Paulík. Bv. 7.
a 8. Ročně 12 av. za 3820 K. Vydává E. Beaofort

v Praze.



„SorafimekýKvěty. ja rivivanekých. „1,6 0.99 . t
sílá se AdministraciSoraf. Květův Olomonci, n.
K. jsou každému terciáří nezbytným rádcem.

Osvěty, listů pro rosbled v umění, rědě.a po
litica, redgkoí V. Vlčke vydáp av. 6., v kšarém obns

peoyjava jnikající práce menov: 0. Gogolovi.PlšeJ. Mikš.— Po slorenských školách od K. Kájale. —
0 nationalismu a kosmapolitismy. Od Š. Readiče.—
Český román. Napsal K. Leger.— Svůj šivol, Z chlap.
věku vypravuje V.Vlček atd.

Nákladem Hejdy a Tučka v Pyase. Dr. Jos.
Císler: Kataryhořeslch dýchadel, jejich příčinya ná
sledky. Bibliotéky lékařských spisů populárních sv.
XII. Cena 1 K 40 hb. Kniha jmenovité v d rym,
katarů a chřipky je neocenitelná pro svou praktičnost
a inetruktivnost. Doporučujeme co nejvřeleji. — Dr.
Zdeněk Nejedlý: Katechiamna estbetiky. Díl I. Dějin
esthetiky a theorie umění. Illuatrovanýchkatechismů
naučných sv. 6. Cena £ K 40 hb. Knihu tato uvítá
kašdý, kdo ač laikem rád nablíší do zákulisí estho
tických tbeorií a kritických systému s apřímným po
těšením a nelíčenou radostí.

Novou mepu království Českého, kteroukreslil J, Srp, vydulo nakladatelatví Jos. Burafka na
Král. Vinobradech. Tato nová mapa, v měřítku 1:
100.000 pečlivě kreslená, vyniká zřetelností, přehled
ností i levnou cenou. Cena jednoho listu na papíře
60 bh, na plátně 1.10 K. List 1. předvádí krajina Be
nešov. Sedlčanekou, list 2. Hoťovicko-Příbramsko a
list 3. okolí Prahy.

Folmí pych. HBarisnovysbírky zákonů uv. V,
Zákon k ochraně majetku polního pro královatví České
e doplňky a ponaučenímio vykonávání trestního práva
obce. Nella atel Jos. Burian v Pfsku.

Nový Háj. Lesnické a lovecké listy. Redaktor
les. ing. J. Hemmr. Roč. předpl. 10 K zasílá se ad
ministraci Nového Háje v Táboře.

Historické Rozhledy. Poučnéčtení pro mládež
Red. A. J. Zavadil. Roč. V., seš. 6. Obsab: Rozhledy
po dějinách aončasných. — Dívčí kámen. — Jak za
načo nejobyčejnější nástroje vyvinovaly. — | Město
Skuteč. — Zapomenutá stránka z dějin českých. Roč.
předpl. 6 K přijímá E Šolc v Telči.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného. Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svóépomocného
lidového podojku

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
ktoré vyrábí a levně dodává všecky drahy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílejíjse obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

KREKNKSNNNNKENNNOBRAZY *
olejomalby, rytiny, krajihy, nádherné re- nprodukce náboženské a historické, srcadla,

JI rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké JE
JEovrobkyvšechdruhůvmoderníúpravě,JŠ

solidně a levně. xuVeškeré druhy papíru, psací a kreslící
potřeby, vědy nejnovější

W“ Jopisnice"BG
a vše do oboru papírmického spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

o Hradci Králové, ©
Uměleckýsávod pro kostelnípráce a výrobu ŠŠ

rámců salošen r. 1991. x

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný uměleský závod

malbu okenkostelních
PRAHA--I.,

č. 146 st, Malé Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie sd

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
slce 1 se Šdešnými rámy, sí

těmi | vsasením.

Vedkeré rozpočty, skizny i odborná
rada bezplatné, bezevší závaznosti

ku defnitirní objednávce.

SRB“Nesčetnárořejná i písemné pochvalná osnání. "ij

Založeno roku 18806.
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Kostelní náčiní

BM“ vlastní výroby "ME
v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a sna

v obazlatía Hř "
Mnohá odporučené po ruce. | Ceny výrobní.

l
Oltáře, kazatelny, a t. d,

nabízí

Přanišek JiřoUš
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Vzorné zařízené
slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčenéproti rhou

lschyas,ht Pra obude:okroph osu, nemaj
" ženské ad"

Úplně sucká peloha.
Výborná restaurace v rešii. — Ceny

. — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budově. - Pro P. T. obe
censtvo s okolí, pokud toto nehodlé
v lázních bydleti, a ze do lázní

nj i docházeti neb dojížděti, dal" lázeňský lékař p. MUDr. V.
Mara sříditi soláštní phodinou mást
most, kde po vzsté lázní jse ei odpo
činoutia 86sotaviti =mottanást“
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Brsy jiš uplyne půllelš. Skutéčnýmpřed
platitelům tohoto připomenutí netřeba. Nechť
si však dobře tohoto časového mesníku po

všimnou „předplatitelé“ titulární.
Administrace.

Co jest dnes k smíchu!
Byl jeden znamenitý řečník a pohanský

filosof jménem Cicero. A tomuto filosofovi byli
k smíchu — filosofové. Napsal totiž na věčnon
památku tato asi slova: Nemí nic sméšného, aby
to byl některý filosof nelordil.

Dnes to je jinak. -nes novopohanským
filosofům jest k smíchu křesťan a to nejen
snad ten neštudovaný — toho anad útrpně li
tají — ale i vzdělaný křestan.

Měla totiž dne 4. května t. r. v Olomouci
schůzi učitelská jednota a sešli se tam pánové
rozličných „směrů“. Dostavil se tam též doktor
Hraban, rozhodný křesťan, vzdělaný katolík.
A když mlavil, smáli se — ovšem posměšně
— přítomní tam „mudrci“. Filosofy je všecky
nelze nazvati, neboť tam byl o. p. pan Krapka,
socialista z Vídně, pan Staroštík, liberální rolník,
pan Antonín Hajn. Kde takovíto pánové jsou,
tam je, toť se rozumí, přenáramná „moudrost“,
ale žádná filosofie. A proto což divu, že my
ubozí blbci, jak se nám katolíkům říkává, před
vysokostí té moudrosti skláníme hlava svou a
pány takové „mudrci“ nazýváme! Ale byl
tam taky realista — ne ten, co chodí s kre
slicím prknem do školy, to by byla mýlka —
ale Masarykovec pan professor Drtina. A toho
tedy vším právem k filosofům čítati můžeme.
Pán ten se dal ná stranu těch, kteří se smáli
vzdělanému křestanu a měl řeč opravdu tak
filosofickou, že jsem si vzpomněl na pohana
Cicerona, který pravil, že není nic směšného,
aby to byl některý filosof netvrdil. A tak je

trno, že bexprávně na smutné časy naříkáme.
udrci a filosofové smějí se vzdělanému kře

sfanu a vzdělaní křesťané nemohou se zdržeti
smíchu, když začne o náboženství mluviti no
vopohanský filosof. A kdo by znaje jen něco
málo z náboženství, ne sice posměšně, jako
to páni na místo důkazů dělají, ale útrpně se
nesmál, když novopohanský filosof povídá, ža
náboženství nemá za úkol pozoávati pravdu!'

Pravda dle našich názorů je to, co sku

učiti poznávati všecko, co jest, k. p. kameny,
rostliny, zvířata, ale jistojistě musí učiti poznati
toho, jenž jest sám se sebe, jemuš se říká Bůh,
a o němě právě proto, že jest sám ze sebe,
říká se: Báh jest pravda. A tudiž právě nábo
ženství musí ačiti znáti Boha, Pravdu, pravdu
nestvořenou, věčnou. A proto i Spasitel vý
slovně řekl: Já jsem se proto narodil, a proto
jsem na svět přišel, abych avědectví vydal
pravdě. A apoštolům řekl: Jděte, učťe!

A tak, národe český, ty's byl po dlouhé
věky v blodu. Ty's myslil, že náboženství jest
nejprv poznání Boha, Pravdy. Ty's emýšlel o
tom, jak to výslovně řekl Kristus Pán. Ale
professor Drtina povídá, že náboženství nemá
učiti pravdě! Kristus Pán a prof. Drtinal! —
Prosím, nesmějte se| — Pan professor Drtina
na to myslí opravdu. Pravdě očiti náleží jen
professorům, realistickým filosofům. A neopo
važujte se namítati, že Cicero povídal, že filo
sofové všecky možné směšnosti tvrdili. S Ci
ceronem ra nás nechoďte. To byl hotový —
„klorikál“ své doby. A jak otevře ústa „klo
rikál“, tu se obligátně všecko směje.

A ani prý 8 krásou nemá náboženství co
dělat. Inu ovšem, jak se nemá náboženství
plést do učení pravdě, tak nemá ani co dělat
s krásou. Krása je totiž dle náhledu jednoho
s největších ačenců „lesk pravdy“. Vatonpime-li
n. p. do náležitě upraveného k tolického vele

„ chrámu, obzvláště gotického slohu, ta mimoděk
"musíme říci: to je krásal Světské stavení, n.
př. divadlo, má taky svou krásu. Ale je v tom

V Hradci Králové, dne 13. června 1902.
dnserty se počítají levmě,

Olmovavychásív pátek v poledne. Ročník VID.

veliký rozdíl. Vstoupíme-li do velechrámu, ta
pravíme: To je krása, ale v duši se budí něco,
čema se říká cit zbožnosti, úcty k něčemu tajů

Ině vyššímu. A proč to? Inu proto, že krása
je lesk Pravdy, lesk Boha. A právě proto patří
do náboženství krása, jak se jeví v uměleckých
dílech naší církve,

Ale teď to bude všecko jinak! Poněvadž
pravdě budou učiti jen páni dle rázu p. pro
fessora Drtiny, ne li dokonce pana Hajna,
radikála, pana Krapky, socialisty atd., bude
od nynějška krásou odlesk professorů, radikálů
a socialistů. A prosím vás, nesmějte sel Filo
sofům se smějí jen klerikálové, jakým byl už,
ač pohan, ten Cicero.

A tak co tedy patří do náboženství? Pan
professor Drtina pravil, že má náboženství
učiti poznávati — dobro. Nemyslí-li pan pro
fessor jen u jen dobro, tu mu musíme přisvěd
čiti. Jenže je to s tím dobrem u těch pánů
Alosofů velice šlakovitá věc! Tak na př. v Ně
mecka před nějakým časem napsal jeden filosof,
že věda dostoupila takové výše, že se bude
maset změniti —Desatero přikázení. Tak na př.
Nesesmilníš! nemůže míti více té platnosti, jako
u křesťanů. Nejnovější věda, že prý hlásá:
Nesmilni tolik a tak, až bys sobě uškodil na
zdraví. Ostatně prý věda tělo osvobodila.
A mudrci podle řádu Krapkova hlásají volnou
lásku čili volnost všech pudů.

A kterak to, že až na tyhle často horší
než zvířecí konce došli filosofové a „mudrci“?
To je tím, že mají náhled pana prufessora
Drtiny, že náboženství nemá učiti pravděl
Pravda jest to, co skutečnějest, a tudíž přede
vším Bůh. A v Bohu, pánové, právě proto. že
jest Pravda, jest taky zákonu,který stanoví, co
je dobré a zlé. A spola s pravdou musíme
tadíž poznati zákon dobrého a zléhoz Bohu—
z náboženství, sice si dobrým činí, co kdo chce.

Ale na jednu věc nesmí se zapomenouti.
V Bohu není jen zákon, 'Bůh taky to, co sám
za dobré má, chce, volí a činí; v Bohu je,
emíme-li tak říci, taky síla, která ho vždy
k tomu nakloní, aby volil jen to, co je dobré.
Ana tahle sílu páni docela zapomínají. Člověk
totiž potřebuje taky eflu, čili posilu své vůle,
aby zlé odmítl a dobré volil. A tu sílu ne
dávají ani professoři, ani doktoři, ani mudrci,
tu dává Bůh. A.proto každé náboženství musí
taky člověku tuto sílu z Boha dávati. Žeji

o člověk náležitě užívati, o tom 8 pány darmo
mlavit. Jen kdo to zkusil, ten to vf. Ale tolik
by mohli přece věděti, jak pustne nyní obzvláště
„vzdělaná“ mládež. Nevypadl vám z paměti
ten hanebný oběžník, v kterém se měli Študenti
písemně přiznávati k nejhroznějším nemrav
nostem? A stalo se to takovou měrou, že se
toho zalekli i liberální páni professoři. Nám
pak to bylo tím více poučením, že jako krása,
1 dobro jest odleskem Boha, tak zase že ohav
nost je odleskem — bezbožnického modrctví!
A proto se nám zdálo, že zásvit Jepšího filoso
fování se ukázal, když, jak jsme v novinách
čtli, gymnasijní páni profeasoři na svém letoš=
ním ajezdě svatodušním krom jiných věcí za
příčinu mravní spousty študentů poctivě vy
hlásili — atheismus, bezbožectví. Dostalo-li 8e
jim za to taky smíchu od pana prof.Drtiny a
jeho společníků, anebo názvu klerikálů, toho
jsem se nedočetl.

Konečně pak povídá pan professorDrtina,
že se mu při náboženství jedná o zvroucnění
náboženského citu. Kolikráte jsme v Obnově
řekli, že cit jest to poslední při náboženství,
třebas jsme stále a stále slyšeli fráse o nábo
ženském citu. Ale proto cit naprosto nevy
Jočojeme. A ať se jen pan professor Drtina jde
podívat jedenkráte na služby Boží v dobrá
katolické osadě. Ručím mu za to, že právě
v našich kostelích nalezne u prostných lidí
o mnoho více cítu a to šlechetného, opravdu
zbožného citu, než u tisíce našich novopobanů.
Ale mosíme mu říci, že pravé náboženství
musí předně i zbožný cit v mezích udržovati,
aby nevzrostl na úkor rozamu a vůle, a nestal
se přílišným, a pak aby to nebyl cit zlé vášně.

A tu masíme upozorniti, že ta zášť, která se
naproti katolíkům v „Čase“ a v jiných prote
stantských časopisech ano i v pastorských
kázaních jeví a pyšným pohrdáním každým ka- .
tolíkem a tapením našich osob bývá, jest „odlesk
blaudu“, Pravým náboženstvím řízený cit ovšem
taky rozohňuje, ale dle pravidla svatého Augu
stina: Bludy potirejte, osoby milujte.

A proto i ten posměch z doktora Hrubana
jest nám odleskem bludu; a to tím více, že
jen slabým duchům jest smích — důkazem
A to právě jest znamením úpadku lidstva sto-,
letí devatenáctého u dvacátého, že se věci
nejvyšší odbývají smíchem! Jenže jeden blázen
se smál i tehdy, kdyžsi vrazil nůž do vlastního
srdce. Jemu to bylo k smíchu, jiným — k pláči.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 11. června.

(K nastávajícímu sasedání sněmu království Čes
kého. — Svobodné a poloviční lístky na šelemí
cích. — Druhé prašské divadlo na Vinohradech. —
Ocenění české literární a překladové produkce ny

nější doby.)

Nejdůležitější událostí pražské kroniky
přítomné doby jest na s nedělo svolané zase
dání sněmu království Českého, po jehož záko
nodárných pracích již celá země žíznivě prahne.
Sněm království Českého delší dobu nezasedal
již celý rok. Rozpuštěn byl loni po jaře, ač
mél před sebou celé spousty důležitých a na
léhavých záležitostí. Napotom na podzim vy
konány byly nové volby poslanců, kteří se

ustavili v nový sněm, kterýž avon zákonodárnou
činnost zahájí v těchto dnech.

Tento nový sněm čekají celé legie důle
žitostí, a nimiž bnde se museti zabývati. Jednak
bude mu předložena řada nevyřízených zále
žitostí starších, odložených a jednak bade
uvedena na denní jeho pořádek řada záležitostí
nových. Jak dlouho bude zasedati, to není
doposud známo, avšak aby alespoň nejdůle
žitější a nejnaléhavější věci mohl vyřídit,
odporačují političtí činitelé pánům poslancům,
aby nemařili čas podáváním zbytečných návrhů.
S tím sluší jenom souhlasiti, neboť někteří
poslanci skutečně sněm obtěžovali všelijakými
elaboráty, jež podávali jenom proto, aby se
dostali do novin a aby tímto spůsobem volič
atvo o své činnosti přesvědčili. Činnost tato
ovšem že záležela jenom z popsání archu
papíru a potom z otištění jeho ve sněmovních
aktech. Obyčejně dalšího ovoce neměla.

Všeobecně se očekává, že nový sněm co
nejdříve urovná finanční poměry zemské správy
království Českého, k čemuž má dostatek po
třebných prostředků poskytnouti nová zemská
daň z piva. Na vyřízení této otázky jest zá
vislým nové, usnešené již upravení platů ači
telstva obecných a měšťanských škol ve krá-.
lovství Českém. Zavedení těchto dvou novot,
nové daně z piva a nového upravení platů
učitelstva, bude znamenati značnou změnu ve
stávajících českých poměrech. Z některých
stran jest elyšeti, že tato nová úprava platů
učitelských nebude se prý vztahovati na ony
učitelské osoby, které na ni, majice již dávno
odslonženo, v činné službě schválně čekají a
tím po několik let jindy obyčejný a přirozený
postup ve stata učitelstva zdržely a tak, ble
dajíce pro sebe po svém vyslonžení hmotné
výhody, zastavily postupné polepšení poměrů
a postavení kollegů ialadších.

Pokud a jak která sněmovní strana vejde
na sněm připravena, to předem dnes předpo=
vídati nemožno, oebot ve příčině té panuje
mezi českými politiky doposud hrobové ticho.
Teď deset let byl český sněm bodem, kolem
kterého se politika celé říše otáčela. Avšak
čas ten minul. Břitkost poměrů na všech
stranách patrně ocbábla, tak že se celkem
očekává sněmování klidné.



Většina českých časopisů věnuje v po
slední době svou zvláštní pozornost volbám
přísedících zemského výbora, jež s ustavením
se nového sněmu třeba předsevzíti. Vykonání
jejich očekávalo se již v prosinci, kdy bylo
však odloženo na dobu posdější. Zdálo se býti
tehdy poněkud nesnadným. Avšak průtahem
doby na místě, aby se poměry uklidnily, tedy
ee přiostřojí. V. některých listech lze se do
čísti přímých útoků proti některým osobnostem
ze starého zemekého výboru asice útoků velice
vážně odůvodňovaných, tak že důvody ty ne
budou se moci přehlídnonti. Také se potvrzuje
naše, dávno již na těchto místech uvedená
zpráva, že má býti počet přísedících zemského
výboru rozmnožen z 8 na 10. Proč, to uslyšíme,

ak-li bude návrh k tomu čelící skutečně podán.
dánlivou osnovu k němu přinesly onehdy
Národní Listy“ ve svém úvodním článku,

kterýž však málokoho o potřebnosti toho pře
svědčil.

Zajímavým bude, že tentokráte pod mlado
českým praporem vejde do aněmovny vyslo
vený antisemita a vydavatel antisemitského
listu pražský advokát dr. Fr. Roček, tak že
někdy antisemitismem se vyznačující poslanec
Březnovský bude míti otevřeného pomocníka.

Celkem však musí se vytknouti, že byl
v Čechách o sněmovní volby zájem daleko
větší,než-lijakýjevíse býtioskntečnépráce
sněmu. Ukázalo se totiž, že jest pokročilému
a politicky vyspělémo českému národa skoro
docela lhostejno, jest-li sněm jeho království
zasedá nebo nezašedá. Jemu patrně ku bla
ženosti úplně dostačuje vědomí, že navolil do
něho poslance.

Na denním pořádku přítomných dnů jest
zvýšení ceny jízdních lístků na železnicích
zavedením kolkového poplatku.

Pak-li jest to nezbytností, aby dráhy ne
prokazovaly deficit, který konečně poplatnictvo
tak jako tak uhraditi musí, pak proti tomu
odpor byl by poškozováním těch, kdo železnic
ke svému zisku a zájmu neužívají. Jako na
pošty není nikdo nucen připláceti a kolky
poštovní kupuje jenom ten, kdo někam píše,
bude železniční kolky platiti zase jenom ten,
kdo bude železnice užívati.

Ale když jednou jiš se jistý pořádek za
placení jízdy po železnicích zavádí, měl by se
provésti důkladně. Kdo má příležitost často
někam jeti a užívá při tom druhé třídy, tedy
se často přesvědčí, ža v této třídě jezdí polo
vice pasažerů zadarmo, třetina za polovici

jizdní ceny a ostatní zbyteček jenom platílistek celý. Tento závod měl by se při státních
dráhách rozhodně odstraniti. Výhodna drábách
užívají obyčejně osoby výborně situované a za
své služby a práce docela spravedlivě a dobře

—.
FEUILLETON.

Rozličné studie.
Píše Josef Váňa.
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Klassické.

sajlepší obraz jest, který nejúplnějipředstavuje to, co se anaší představit,
jako je nejlepší řečí,která poví nejjasněji,
co usiluje pověděti“,

John Ruskin.

Zvláštní druh aesthetického jest =klassickém.
J.st to krásno dokonclé, čisté, bezvadné, řekl bych
vzor krásna,

»Klassické« jest původu latinského a má
základ svůj ve slově classis—=třída. V Římě na
zývání byli za starých dob měšťané první třídy
»Classici« a připadala jim nejen největší břemena,
nýbrž i největší moc ve státě, U nás bychom řekli:
»Notáblové|«

Značí tedy slovo »klassický« v pravém a
původním slova smyslu jako vybraný, vyvolený,
vynikající, kromobyčejný, znamenitý, výborný. A
v tomto posledním smyslu se slova toho v oby
čejné mluvě nejčastěji užívá, Často slýcháme: «Toť
klassickél« a zvolání takové platí buď uměleckému
výkonu, neb vtipu, nápadu, nebo docela i ne
obyčejnému žertu.

Jednou se sešli přátelé myslivosti při sklenici
piva a vyprávěly se všelijaké události z lovu a z
bonby. Zejména hovořeno mnoho o chytrosti liš
čině, jak dovede si pomoci ze želez, že si i třeba
nohu ukousne,

»To všecko nic není« zvolal zešedivělý Nimrod
a vypustil hustý kotouč dýmu z úst. »Mně se
jednou chytila liška do želez za hlavu a když jsem
k ní chtěl přijíti, abych ji dotloukl, ukousla si ji
rychle a — utekla«,

oHabaha! Bravo! Toť klassické,znamenitéa
rozchechtala se celá společnosť a připíjela starému
šedivci k podařenému vtipu.

Klassická latina — ovšem jen myslivecká.
V akademickém slova smyslu nazýváme »klas

sickým« dokonalý souhlas myšlénky se zevnější

placené. Proto každý, kdo je za své služby a
práce náležitě placen, namátobo zapotřebí, aby
užíval výhody, jíž ostatní epolečnost nemá.
Proč se má vositi darmo nebo za polovičku,
když již to, co mu patří, prvního kašdý měsícdostává?

Takový pán jede si na výlet darmo nebo
za poloviční cenu a člověk, který na jeho plat
musí vydělávati a sbáněti, musí při sháňce té
za jízdu platiti cenu celou. To nechce mnoha
a mnoha lidem lézti do hlavy, jako věc erozu
mitelná. Proto asi debaty o tomto závodu ne
dají na sebe dlouho čekati, zejmena kdyby měly
býti veškeré dráhy sestátněny. Potom nebude
možno odmítnouti požadavek nejširších kruhů,
aby byl každý občan nejenom před soudem,
ale také i před železniční pokladnou se drohým
rovnoprávný. Soukromé železniční společnosti
mobly poskytovati některým lidem výhody,
avšak při sestátněných dráhách nebude to
možno, poněvadž výhody ty znamenaly by
citelnou škodu pro státní pokladnu.

Jako nemůže nikdo při soukromé zále
žitosti psaní poštou poslati darmo nebo za
polovici, tedy zajisté při sestátnění dráh od

adnou veškeré osobní výhody, jimž se někteří
Jednotlivci nyní na železnicích těší. Upravení
této záležitosti visí ve vzdacho 4 Škoda, že
nepřikročeno kní tuké nyní při zavádění kolku
při jízdních lístcích. Pováží-li se, že má v říši
jenom půl milionu osob dnes dovoleno užívati
výhody svobodného nebo polovičního jízdního
lístku a pak-li průměrem ten půl milionu osob
jenom desetkráte do roka výhody té použije a

do roka však ho nijak hospodářsky nevytrhne,
jeví se částka ta v úhrnem součtu ročním
obnosem 6,000.000 K. Během pak dvacíti let
vynesla by a úroky potřebný peníz ku př. na
nové kunony, jež by nepatrná přirážka k jíz
dním lístkům při rozmanitých výletech dobře
placeného panstva vynesla a již by zajisté
každý ochotně a rád platil.

O tom není a nemůže býti žádné pochyb.
nosti, že při sestátnění dráb k tomuto hospo
dářskému systemu a závodu u nás dojde.

V Praze od delší doby straší starost
o zřízení druhého divadla. Celý rok dali jsme
si pilnou práci, kdo z těch pánů, kteří si touto
starostí nechávají hlavu šedivěti, nemůže se
pro nával a tlačenici dostati do Národního
Divadla. Avšak přičasté návštěvě divadla tohoto
401 jednou neviděli jsme v něm skoro nikoho
z těch, kdo ještě druhého divadla v Praze
potřebojí. Sčhválně dávali jsme na to pozor.
Proto jeví se nám deklamace o potřebě dru
hého divadla, učjich jest zde nejplnější dostatek,
jako hračka dětí, jež nikdo neokřikne, že jim
to nesluší.==——————
její formou, Jestliže nějaká vznešená myšlénka jest
vyslovena, vyjádřena, zobrazena, ztělesnéna vzne
šenou, ji odpovídající formou, povstává dílo klas
sické, dokonalé. Ovšem že přichází tak ponejvíce
v básnictví a v umění výtvarném (sochařství a
maliřství), Značí zde tedy »klassické« dílo doko
nalé, bezvadné, všem požadavkům umění a krásy
odpovídající,

Velikými mistry v tomto ohledu byli staří
Řekové a Římané, Ti dovedli vznešené myšlénce
propůjčiti i vznešenou formu, Vždyť i jejich bo
hové vtělesňovali se a oni si je představovali jen
jako dokonalejší, lepší lidi. Tito dva národové
vynikli měrou neobyčejnou jak na poli literatury,
tak na poli krásných umění, a díla jejich v tomto
oboru jsou nesmrtelná, ba nedostižitelná. Básně
starých Řeků a Římanů byly básníkům dlouhý
čas ojedinělým vzorem v literatuře a v sochařství
starých Řeků ještě nikdo nedostihl. Tem klid,
ta velebnost, ta oduševněná, idealní pósa, jakou
oni dovedli dáti svým sochám, to zůstane snad
věčně věkův v dějinách umění osamocené, A jen
z ohledu tohoto nazývá se písemnictví a výtvarné
umění Řeků a Římanů »klassickým=,

Neprávem však nazývají se tak všechna díla
těchto dvou národů. Bylyť i u nich práce, jak li
terární tek v umění výtvarném, jimž nikdy při
souzeno býti nemůže příjmí »klassické«. Nevyni
kají ani formou, ani myšlénkou, tím méně sou
ladem obou.

I našeho věku, i naší doby dílo může na
zváno býti sklassickým, má-li vlastnosti svrchu
uvedené, chová-li v sobě známku nesmrtelnosti,
Tak francouzský sochař doby nejnovější Auguste
Rodin, jehož díla právě v Praze eManese vysta
vuje, může prý vším právem býti nazván klassikem
zvláště vzhledem k budoucnosti. Oheň, vzlet, sílu
myšlénky dovede prý způsobem neobyčejným,
dosud nezvyklým vyjádřiti, ztělesniti. Není sice
v jeho dílech ten olympský klid řeckých sochařů,
ale jest tam temperament, život, oheň moderního
umělce, genialníbo Francouze, jenž dovede pro
nikavá přirozená fakta zachytiti a silou svého in
telektu v krásná, pamětihodná zpracovati.

O našem středoškolském vzdělání na gym
nasjích se tvrdívá, že jest sklassické«, | Čtou,
překládají a vykládejí se tam spisovatelé starých

Nynízakoupila vinohradské záložna plochu
y 3 a tu obec vinohradské

banánajest přímo násilím ktomu, abyna ploše
té ono žádoucí druhé divadlo postavile. Pro
koho pak? Pražané chodili by dále do Divadls
Národního a bodří Vinohradští?

Známe zdejšípoměry důkladně a podrobně.Jak v ohledu návštěvy divadla vypadají, ta
můžeme posloužitinásledovním: když se dává
v Národním Divadle novinka nanejvýš přítažlivá
a když venku prší, tu se nejčetnější obeslání
divadla ze strany vinohradských dá do poslední
hlavy spočísti. Vinobradětí totiž všichni jedou
za deště domů tramwayf a tu jich je dohro
mady při největším jejich návalu zrovna asi
půl druhého vagonu.

Více v záležitosti té psátí máme za zby
tečnosť. Dnes doplácí vinobradská obec ročně
svých 60.000 K deficitu na „národní dům“,
proto snad zkušenosti s takovými experimenty
dost draze zaplatila.

Jest-Ji pánové, kteří sami do divadla ne
chodí, ale druhého divadla potřebují, totiž stále
o něco na cizí útraty musí se starati, měli b
raději. pečovati o zřízení vhodných blízkýc
říčních i vanových lázní pro lid. V tom ohledu
je potřeba rychlé odpomoci, aby se za parných
dnů každý den někdo v abvodu Prahy nentopil
a aby většina lidu od arpna do května nemu
sila koupele postrádati.

* »
»

Konečně je to venku! Nechtěli jsme do
toho sumi trknouti a čekali jsme, že snad
předce v Praze někdo se odváží poukázati na
nynější českou literární a překladovou pro
dukci. A dočekali jsme se, že literární referent
„Národních Listů“ poctivě přiznal, že většina
nyní tištěné literatury jest „smetí“ a o pře
kladech, že nelze mluviti,

Kdybychom byli zde s tímto míněním vy
stoupili, vznikl by proto nepochybně povyk,
když však v Praze se to doznalo, rádi k tomn
časem navážeme a trochu také literární trh
probereme dle ceny a jakosti jeho novinek.

Obrana.
Dělají u monze etmest. Dosti často

ské církve nepodnikají zhola nic proti přívalu
socialistických zásad. K úvaze této vedena jest
veřejnost překvapujícím zjevem, že v Německn
kraje protestantské vykazují značnější počet
stoupenců sociální demokracie nežli krajiny
katolické. Soudného člověku není tajno, že
provedení socialistických zásad jak na poli
národohospodářském, tak i na poli náboženském

Řeků a Římanů v původním jazyce —in originali,
V některých těch spisech jsou krásy jak myšlén
kové, tak slovné hloubky neobyčejné, ale student
nemá a nemůže míti pro ně smyslu a porozumění
Zápasí s jazykem, zápasí s překladem, strachuje
se před špatnou. známkou a všechny ty krásy, ty
myšlénky, to vyjadřování vznešených idel zůstane
mu skryto, ba nenávidí je jako prostředek a pří
činu k jeho trýznění a mučení,

Čtou však a překládají a vykládají se na
Gymnasiích i knihy, jimž nikdy nemůže přisouzeno
býti hrdé -příjmí s»klassike, ani dle jazyka, ani
dle formy, ani dle obsabu. Tak nikdy nenazvu
z toho ohledu »klassikem= Herodota, Livia, Sallus
tia, Caesara, a maohá jiná díla, jimiž bývají
gymuasisté kolik let do úpadu mučeni. Spisovatelé
toho drubu mohou snad býti výtečnou pomůckou
bádajícímu historikovi, ale nejsou žádným vhodným
prostředkem ke klassickému vzdělání studentů. Zde
opravdu platí pak jen: »Multa tulit, fecitgue puer,
sudavit et alsil«. — Mnoho zkoušel a robotil hoch
a potil se a nadřela — a to zcela zbytečně,

U Angličanů netrápí mládež řeckýmia latin
skými frásemi, formulkami, odchylkami a vý
jimkami pobunských spisovatelů, tam vzdělávají ji
na základě klassiků rodné řeči jejich a odtud onen
obrovský a úžasný rozmach jejich literatury a
vzdělanosti. Jaký to rozdíl, čte-li mládež ve škole
ku př. Herodota, nebo slyší-li Ruskina! Herodot
starodávný, pro naši dobu zcela bezvýznamný
kronikář, patřící jen vzpomínce a minulosti a Ruskin,
žhavý hlasatel vysokého umění, prorok nespokojený
s nynějším způsobem života socialního, neúmorný
přítel dělnictva, duch hluboce náboženský, veliká,
čistá, nadšená, výjimečná duše. (Viz »Volné Směry«
r. 1899 a 1900.) Čtěte jen některé velkolepé,
básnické pasáže z jeho «Moderních malífův« a
užasnete, jak viděl tento vzácný, krásný duch do
přírody — a co viděl za níl Ale nejen v této
pětisvazkové práci monumentální — všude jinde
bez oddechu pořád Ruskin učil své vrstevníky,
aby drželi se přírody, pochopovali ji a pochopo
vali Ducha, jenž jí bez ustání vlaje jako Sprave
dlnost a Krása. Ty knihy jsou psány podivně,
nemají vůbec vzoru v literatuře; bývají jako im
provisovány v ohni, s větami přímo plápolejícími,
extatickými a zase prostými, jak by je býval psal



musilo by nutno vésti k velikým krvav
bouřím a k úplnému rozvratu společenských
nynějších řádů. Dosti malá studie programu
sociálně-demokratického musí přivésti rozum
nébo člověka ku přesvědčení, že nutno proti
Daucetak podvratné stavěti ochrannoo hráz a že
na této zachraňovací akci musí 50 súčastníti
kde který kulturní činitel. Pouze evangeličtí
duchovní se práci táto vyhýbají a nejnověji
„Hlasy ze Siona“ (č. 22) docela pírají
oprávněnost a povolanost evangelického du
ohovního ku řešení sociální otázky. Zmíněný list
fše:

P „Yýčitku neplnění sociálních povinností na
kimduchovnímučiněnouodmítáme,s chválíme,že
pěstováním „křesťanského socialismu“ nepleton
ee do práce těm, kdo svým postavenímk řešení
sociální otázky jsou povoláni, spokojujíce 8e
tim, že ryze náboženským působením na mysli
a srdce lidu snaží se zjednati mravní podmínky
takového řešení svuciální otázky, jež vyhovoje
křesťanskému názora o povinnostech a právech
člověka, a ne jen zájmům, resp. výsadám jed
notlivcůa kast, v jejichžslužbě(a ne vslužbě
křesťanství) využitkuje klerikalism pod pláštěm
„křesťanského socialismu“ neuvědomělých mas
na to, aby pomáhaly konti své vlastní okovy.

K takové „sociální práci“ spolnpůsobení
evangelických duchovních českých za žádnou
cenu nelze obdržeti, což pánům, jichž ee týče,
jednou pro vždy tímto prohlašujeme“.

Projev evangelického listu nesvědčí tedy
o velikém pochopení sociálního nebezpečí
v tábořeevangelické::0dachovenstva, ale svědčí
o úzkoprsém stranickém stanoviska, 8 něhož

katolického duchovenstva. Podezříváním a ob-=
viňováním katolického kleru z „vykořisťování“
mass pod pláštěm sociální práce vystavuje si
evangelický klerikalní list smutné vysvědčení
mravní úrovně. Snižovat snahy druhého, abych
mohl před světem své pohodlí aneb neznalost
odůvodniti, není rozhodoě mravným. Výmlava
helvetského klerikalního listu jest také prů
zračně lichou. Čírkevní spolučinnost v řešení
sociální otázky jest nezbytně potřebná již z po
vahy této otázky. Sociální hnutí moderní dob
není vzbnzeno jenom požadavky žaludkovými,
nýbrž i požadavky srdce. Společnost naše no
strádá jenom tělesným, alei duchovýmhladem.

Otázka sociální souvisí s náboženstvím
z toho důvodu, že náboženská nauka obsahuje
nejdůležitější otázky ethické, filosofické i právní,
bez jejichž pochopení nelze vydávati prospěšných
specielních zákonů k sociální reformě. Není-li
určitě jasno zákonodárcům o původu, podstatě
a cáli člověka, pak nedočkáme ee nikdy tako
vých předpisů v národohospodářském zákono
dárství, aby lidé mohli býti na světě spokojeni
a šťastni. Panují-li nesprávné názory 0 přiro
zené povaze člověka, pak vznikají zcela pocho

starý básník některé kniby Starého Zákona. Dikce
biblická často tu zazní, ale to není úmysloá ozdoba,
nikoli: to plyne z hlubin Ruskinova srdce a slévá
se dokonale s tím, co plyne z jeho přesvědčení a
prorockého horlení. Neboť věru on byl prorokem,
stejným jako fuda téch starých proroků z Písma —
i tvář jeho byla v pravdě prorocká. A proroctvím,
věřím, jsou i jeho horoucí knihy.

Tak v »Lectures on arte (Přednášky o umění)
mesi jiným volá: »Pomněte proto vždy, že jsou
dva rysy, v vichž záleží všechna velikost umění:
předně vážné a pronikavé zachycení přirozených
faktů; pak uspořádání těchto faktů silou lidského
intelektu, tak aby pro všechny, kdo popatří na ač,
nejsvrchovanější měrou staly se užitečnými, paměti
hodnými a krásnými . . ... Ale pusfte jedenkrát
z ruky tuto živou ratolest a odtrbli jste se do
brovolně, opovážlivě, nestoudně od všeho učení
svého Tvůrce v jeho vesmíru; odtrhli jste se, ne
že jste byli nucení k mechanické práci pro chléb
vezdejší, ne proto že osud váš vám určil utloukat
svůj život v obezděných komorách, nebo vyhra
bávat své žití z prašných brázd, nýbrž proto: když
celé vaše povolání a všechno zaměstnání vaše,
všechny nezbytnosti a příhody vaší existence vás
vedly přímo k nohám velikého Učitele a vháněly
vás do pukladnice Jeho děl, kdež neměli jste nic
Jiného na práci, než žít dívajíce se a růst žas
nouce — vy samovolně zavazujete si oči před
tou nádherou, samorolně podvazujete si bijící
krev života, semovolač obracíte se zády k veško
rému majestátu Všemohoucnosti.....

Nemyslete, že mluvím v rozbouření citů nebo
výrazy přemrštěnými! Já jsem napsal slova ta,
jichž užívám, abych věděl, co pravím, a abyste
vy, když byste chtěli, mohli vidět, co jsem řekl.
Neboť zajisté předložil jsem vám dle nejlepších
sil svých sumu a podstatu soustavy umění, jejímuž
bléásání jsem posud byl věnoval svůj život a za
mýšlím věnovat, co mi života ještě zbývá! Měl
jsem vždy jen jeden pevný cíl ve všem, čemu učit
jsem se kdy pokoušel, totiž blásat, že cokoli je
velikého v umění lidském, je výrazem rozkoše
člověkovy z díla Božího«. (»Volné Směry« r. 1899).

Zajisté klasik par excellence!

itelně nesprávné národohospodářské systémy,
které přirozené vlohy lidské buď přeceňají,
jako to. učinil liberalismas, aneb podceňují,
jako to činí socialismus, jenž chce ze světa
učiniti velikou společnou továrnu 8 jediným
čeledním řádem. Náboženství tedy budoje zá
kladnu pro opravné snahy, proto patrno, že
úkol hlasatelů náboženské nauky jest zcela
zřejmě oprávněn a tím i nuten.

-Nežádá se tedy od dochovního, aby spo
lupůsobil při sepisování živnostenského řádu,
eniš se žádá, aby ve vlastní továrně zkoušel
výhody sociálních reforem, nýbrž žádá se od
něho a očekává, aby vyslovil svůj protest proti
takovým zákonům, které pravému určení člo
věka a jeho lidským nezadatelným právům jsou
na závada. Kdyby tomuto požadavku ethickému
duchovenstvo vybověti nedovedlo z nevédomosti
anob z lenosti, pak stane se neplodným čini
telem kultorním, mrakem bez deště a pastýřem
bez stáda. Stanovisko evangelického listu o
netečnosti duchovních v sociální otázce jest
rozhodně pochybené. Ovšem jest názor tento
odůvodněn slabostí evaugelické nauky. Slo
vutný historik E. Joerg slabost tuto vystihuje:
„Stále více vychází na jevo, že protestantská
vládní církev se nachází v postupujícím roz
kladu. Jsouc úplně malomocná na venek a v
samém lůně rozervána, nemůže 8 úspěchem za
sáhnouti ani v palčivou otázku sociální“. Scházít
církvi evangelické na pevném a jednotném
učení, scháziť jí na imponnjící antoritě, proto
nelze se diviti, že sami kazatelé pocíťají úploou
tato malomoc, ale nechtějí se ktomu přiznati,
nýbrž raději se před světem omlouvají, děla
jíce z nouze ctnost.

Katolický kaěz však opíraje se o božský
původ své církve může s plnou důvěrou vyjíti
do boje se sociálními bladya léčiti je kouzlem
evangelia Kristova. Při této sociální práci nesmí
se lekati veřejného vystoupení a zejména ne
arény národohospodářského vlnobití, poněvač
socialní bludy musí se potírati ne snad v zá
tiší farního domu, nýbrž uprostřed davů, které
sociálními blady jsou zachváceny. Od taktiky
této nesmí se dáti katolický sociál odstrašiti
ani úzkoprsými výčitkami, ani násilnickým ter
rorem. Pravda vědy hlásána bývá na Golgotě.

„Rovmost— volnost — bratrství“;
za tato hesla dle advokáta Dra Sobotky bojo
vali a mřeli Táboři na Lipanech; a jeho řeč
byla ke všemu tomu přijata bouřlivým po
tleskem sokolstva. Advokát onen ovšem musil
řečniti e tím předpokladem, že hloupost lidská
dosud nevymřela. Co na tom záleží, že se ke
konci sám Žižka počal za Tábory styděti a zři
zoval si vojsko novál Na tom také nesejde,
že sám Prokop Holý za své demokratické snahy
byl udeřen v táboře svých stolicí do hlavy.
Že si Táboři počínali proti přemoženým kra
janům hůř než kati, že voucovali násilím kalich
i Němcům z říše a velký počet kněží kališných
odpravili, proto přece jen zůstali v moderním
smyslu svobodomyslnými. Hájili totiž rovnost,
volnost a bratrství aspoň výmlovnými ústy a
proto skutečně jsou blízkými bratry svobodo
myslníků nynějších; proč by jim tedy epříz
něné daše na Lipauech nevzdaly hold? Táboři
přece jsou příkladem, že se může jinak mlu
viti a jinak jednati.

Zachovala se jakási šaloba učiněná od lidu
selského Fridrichu V. (falckému) při vjezdu jeho
do Prahy; skladatel její není podesřelýskatolictvá,
a to právě činí pohnullivějším ducha zármutku,
nepokoje, ukrytého sáští, kterým prodchnuta taro
šádost: „Nechý je to kdokoli, jená počal tuto vdc“
(ospouru proti Habsburkům) — praví sedláci —
„henalesne milosti před Bohem. To nešíčstí musíme
my onášeti, my rpěti po všeckenšívot svůj a
nejen my sam, ale ©ději naše,naše šeny ati,
kdo nejsou ještě narosení“. Poddaní jsou si jasně
vědomi, še povstáním nesiskají ničeho. Co činí

stavové, aby získalé ja? — Nie. Cheflemi,
kdyš utrpení jest příliš kruté, lid jat jsa šílenstvím
bouří se, zahrnuje pomstou svou protestanty $ ka

„ — Několik dní před bitvou na Bílé Hoře
sedm tásíc sedláků v kraji šateckém plení torse a
sámky, vrašdí pánya rytíře, hrorí pomstou městům
sousedním, nepřípojí li se k ním.

Armoší Denia: Komec samostatnosti české, strana
734—786.

Politický přehled,
V rakouské delegaci schválen minulý týden

úvěr okupační s dodatečnými úvěry, rovněž i
řádný a mimořádný rozpočet válečný. Schválením
pak rozpočtu námořnictva i s dodatečnými úvěry
skončeno letošní zasedání rakouské delegace. Taktéž
se stalo v uberské delegaci.

Ve příčině rakousko-uherského vyrovnání
dosud není jasno. Maďaři čekají, že povolí dr.

Kčrber, který však si vede tak, jakoby toliko od
povolnosti 6i. Szélle závisel další osud vyrovnání.
Min. předseda Széll opustil v pondělí Vídeů, aniž
došlo k ohlášené jeho schůzce s dr. Kórbrem.
Poměr mezi obéma ministerskými předsedy pro
hlašuje se za napjatý.

Panské sněmovna říšské rady odkázala před
lohu o reformě terminového obchodu 1Sčlenné
komisí.

Dne 10. června byla opětně schůze posla
necké sněmovny. Pro samé pilné návrhy nedostala
se však snémovna toho dne k dennímu pořádku,
Všenémci podali 19 pilných návrhů, jen aby za
mezili vyřízení vládní předlohy o smlouvě dunajské
paroplavební společnosti. Následkem nedohodnutí
se vlády s mladočeským klubem obledné předloby
od dani z jízdních lístků podal ministr dr. Rezek
žádost za propuštění.

Slovanský střed na říšské radě aplynul v
jeden klub s klubem chorvatsko-slovinským. K no
vému sdružení patří též moravští poslanci dr,
Stojan a dr. Hruban.

Polské Kolo na své schůzi v resoluci Gre
kově vyslovilo se ostře proti trojspolku, zvlášť
aby úplná samostatnost Rakouska a větší neod
vislost jeho od Německé říše byla zabezpečena.

Ve Lvově a Krakově zřizuje se právé nová
jednota polská, jejíž účelem jest sdružiti všechny
činitele domácí k obraně průmyslu a obchodu
polského.

Bosensko-hercegovská| deputace podala 5.
června císaři pamětní spis pravoslavných Srbů z
okupovaných zemí se stížnostmi proti správě Kal
layově. Císař slíbil naříditi čeho třeba.

V pruské sněmovně 5. června byla schválena
předloha, kterou se povoluje na potlačení polského
živlu 250 milionů marků. V tom právě čase při
slavnosti vysvěcení obnoveného hradu v Malborgu
v Prusku vystoupil císař Vilém II. v řeči své proti
Polákům vyřknuv mimo jiné: Polská zpupnost
chce německé národnosti ubližovati, proto jsem
nucen, abych svolal svůj lid k hájení národních
statků. Císař vystupuje tu proti vlastním poddaným,
Polákům, za to, že brání se poctivě proti popruštění a
že mají v úctě, co jim předkové zanechali; proto
ve jménu pruské lidskosti a vzdělanosti musí pad
noati. Při této příležitosti vyzýval císař Vilém
pruský řád Johanitů a rak. řád něm. rytířů...
k ochraně všeho toho, co jest německé zde i tam
za hranicemi. Jest to poprvé, že císař Vilém II.
ukazuje výslovně na němectví i za hranicemi, totiž
v Rakousku.

Císařská tato řeč roztrpčila nejen všechny
Poláky, ale Slovany rakouské vůbec, kteří nuceni
jsou nyní více k sobě se přimknouti, abyi je
jednou prušáctví nepohltilo.

Polská šlechta usnesla se založit velký polský
fond kolonisační pro Poznaňsko s kapitálem 100
mil. marků, který by čelil schválené vládní před
loze o 125 mil., jichž se má užiti na zakoupení
polské půdy a poněmčení Poznaňska.

Dne 9. června odevzdal sv. Otec Lev XII].
v konsistoři arcibiskupu pražskému svobod. pánu
Skrbenskému kardinálský klobouk a spolu mu
přidělen byl jako titulní chrám sv. Štěpána na
Monte Čelio.

Nové francouzské ministerstvo s Combesem
v čele potkává se již nyní se značným odporem,
Skládá se veskrze ze svobodných zednářů,

Bulharský kníže Ferdinand mešká právě na
Rusi jako host carův.

V Anglii panuje nymí nesmírný jásot nad
ukončením války v jižní Africe. Lord Kitchener
za služby své dostane odměny 5o.ooo liber šter
linků (1,200.000 K). Boerové skládají zbraně na
všech stranách, toužíce velmi po klidných pomě
rech a po práci.

Císař čínský a císařovna-matka přijali 6. t.
m. v Pekingu velkoknížete Cyrilla Vladimiroviče s
největšími poctami, jaké dosud nebyly prokázány
žádnému cizinci.

Z činnosti katol. spolků.
Politický křesťansko-demokratický

klub konal valnou schůzi v neděli dne 8. t. m.

v hostinci p. Špryňara na Slezském Předměstí zajeměrně malé účasti členů, poněvadě členové vzdálenější
zdržení byli nerlídným počasím od návštěvy. Jedna
telská zpráva vykarorala přehledný obraz spolkové
činnosti, která nese se stále směrem vychovávacím a
buditelským. Učetní zpráva vykázala po ačiněném
vydání 51 K ještě malý přebytek. Do výboru zvoleni
byli téměř všichni ataří výboři. Předesdou opětně byl
zvolen p.stavitel Černý, jednatelem p. řezbář Jenšov=
ský,pokladníkem p. trahlář Netuka. Při rolných ná
vrsích bylo žádáno o usilovnější výcvik členetvav po
litických vědách. Zdař Bůh!

Z Čermileva. (Slavnostníschůze).Katolická
národní jednota naše pořádá na oslavu fbletého ju
bilea uv. Otce v neděli dno 16. m. Června o 3. hod.
odpol. ve spolkových místnostech ulavnostaí schůzi
dle tohoto programu: 1. Proslov předsedův. 2. Před
náška vip. Josefa Mynaříka o významu jubilea, 3.
Zpěv papežské hymny — přednese Cyrillská jednota
a účastníci. 4. O účelích spolku našeho — promluví
předseda. 5. Volná zábava.

Z Kostelce m. Orl. V měsíčníschůsiKa
tolické Jednoty dne 15. června v 7apůl bod. večer



ma Rabštejně přednášívdp. Dr. Jan Jindra, professor
bohosloví, o předmětu'8r. Jan Nepomucký ve světle
hatorické pravdy“. O ušlechtilou sábavu postaráno.

Jednota katol. tovarysů v Prazo
slaviti bude letošního roku dne 18, orpna jubileum
ové 6Oleté blahodárné činnosti a svěcení nového pra
pora. Tato mateřská jednota dala vanik velikému

tu bratrských jednot a spolků příbuzných v celém
rálovství. Zní vydel a stále vychází ašlechtilý dorost,

který namnoze působil a dosud působí v četných vlas
teneckých a dobročibných apolcích a úřadech. Koli
kráte byla Jednota tato záchranným majákem těch,
kteří se uchýlili pod ochranná křídla její, která pou
čila ebloudilé, nadchla zonfalé, napojila žísnivé a na
sytila bladové atd.! K oslavě skromného, aršak proní
kavého a požehnaného působení této Jednoty vítání
budou nejen bývalí členové, ale i sástupcové bratra
kých spolků, dobrodincové i přátelé Jednoty z řad
nedělnických.

.
Zprávy místní a z kraje.

Zprávy dlecésní. Vyzoamenánjest: p. Ex
pedit Nyklíček, vlk. sekr. a farář v Mladýob Bukách,
jmenován děkanem. Ustanovení jsou: p. Frant. Klíma,
farář ve Vymyslicích, diecóse Brněnské, investován
kommutací s p. farářem K. Čermákem na fara Ohvo
jenskou; p. Al. Erben, kooperator ve Starém Místě,
za faráře du Spindelmůble; p. Ed. Stock, kaplan
v Zahrádce, za administratora do Nasavrk; p. Josef
Profous, administr, v Křivsoudově, za kaplsus do
Zahrádky; p. Jos. Bruckner, kaplan, za administr. ve
Vosicích, p. Jos. Novák admin. ve Spindelmithle, za
koop. do Starého Místa (Oberaltetadt), V Pánu se
spuli: p. Fr. Poimon, děkan na odpoč. v Polné, +
dne 1. červaa (nar. 1817, vyav. 1841); p. Jan Je
linek, děkan a farář v Mamiříčí, + "dne 5. června
(naros. 1827, vysv. 1863). Uprásdněná místa: Na
savrky, fara, patron, kníž, Frant. Joe. Anersperga;
Meziříčí, fara, patron. kníž. Colloredo Mamefelda, od
6. června b, r. .

Obecní volby. Nápadná zamiklost před
obecními volbami byla jen sdánlivým klidem, pod
jehož záštitou se horlivě pracovalo soukromou agitaci.

roto také jindy obvyklé voličské achůse byly pouhou
formalitou, která neměla na výsledek voleb valného
vlivu. Ba schůze v Živnostenské Jednotě dne 4. června
pořádaná byla paskvilsm na voličskou poradnou
schůzi. Mnohem vážnější a včonější průběh měle
voličeká schůze v Adalbertinu, kdež také vydána
byle kompromisní listina, která chtěla sloučiti různé
politické odstíny v jednolitý pracovuf sbor, jedině
rosvoj města sledující. Značku veřejnosti nesla ještě
hastina čtyř společenstev, udežto všecky ostatní listiny
(10 na počet) vydávány byly hostinskými společnostmi,
kromě radikalní listiny, která byla vydána po
společné tajné úradě zdejších pokrokářů, židů a hel.
vetů. A tato pokrokářeká židoveko-helvotská alliance
také svítězila ve III. sboru. Vítězství toto ovšem ne
překvapuje. Již nemravné vydírání volebních lístků
od osob, které plnou moc k volbě již zadaiy, svědčilo
o tom, že radikalní chaso účel posvěcuje proatředky.
Nejméně 100 plných mocí vynutili radikálové hros
bami a namnoze i fysickým násilím před volbami a
aspoň 50 lístků vydrali voličům v samé volební
síni, takže mnozí voličové nechtějíce voliti proti
svému přesvědčení a nemohouce nemravnému nátlsku
odolati. vraceli se raději domů, aniž by práva volič
skóho použili. Sdružena pokrokově šidovako-helvetská
chasa vypravila k volebnímu osudí každého muže,
jemnž ovšem žádný městský zřízenec kapsy nepro
hlížel, a volební lístky netrhal. Tím spůsobem do
cílili pokrokáři většinu, která však noní ani zdaleka
obrazem | přesvědčení voličů, jak o tom avědčí
kritické úvahy po oznámeném výsledku |“ voleb.

«Konservativní živnostenská strana soustředila na avé
kompromisní kandidáty pouze polovinu odevzdaných

hlasů. Ovšem hlasy tyto byly získány čilon sice, ale
při tom zcela čestnou agitací, takže mohou býti
měřítkem přesvědčení voličů. A počet těchto hlasů
není také naprosto bez výsnamu pro stranu konser=
vativní, neboť obnáší jiš dvakráte tolik, co čítal před
3 roky. Jet tedy strana tato na postupua atala se
závažným činitelem, s nímě nutno počítati. Pro rozvoj
strany konservativní jest to velmi prospěšné, že vy
nořila se na povrch z volebního osudí právě strana
pokrokářeko-židovsko-belvetská, neboť atrana tato
znamená vždy urychlení hnilobného procensulibera
liatického systému a nutnost společenského obrodu na
zásadách křesťanského demokratismu. Strana pokro
kářská podemílá všude prohnilou budovu liberalního
nystému a připravuje půdu křesťanské reformě, Z toho
důvodu se přimlouváme, aby přes četné příčiny nebyl
ani protest podáván proti volbám v III. aboru, protože
veřejnost musí se vlastním názorem přeuvědčitioceně
pokrokářských zásad. Nejvíce hlasů po zvolených
obdrželi do výboru: pp. Jelínek 267 hl., Pilnáček 268,
Valeš 255, Richter 107, Soukup 166, Dr. Reyl 162,

rný 153, Špalek 148, Knepr 144, ejnoha 188,
rmák 113, Darchánek 100 hi. Za náhradníky byli

voleni též: pp. Richter 161bl., Fait 139, Náhlíček 104.
Ostatní nedocílili ani 100 hlasů. Celkem bylo ode
vzdáno 563 hlasů, takže není ani pamětníka tak
urpatného boje volebního,

Výsledek voleb voIIX.sboru v Hradel
Králové. Za výbory byli zvolení pp.: PetříčekJoa,
390 hlasy, Pinkava Alois 388 hlasy, Halounek Karel
804 hlasy, Vlach Cyrill 340 hlasy, Mužík Josef 826
hlasy, dr. Dnrdík Václav 825 hlaey, Udalrik Josef
300 hlasy, Hlávka Frant, 396 hlasy, Dvořák Arnošt
285 hlasy, Rejchl Václav 284 hlaey, Růžička Josef
279 blaey, Ježek Zlenko 276 hlasy. Za náhradníky

PR Huňáček Josef 332 blasy, Štěpánský Karel 207asy, Thoř Josef 290 blasy, Košťál Frant. 253 blnsy,
Píša V. 186 hlasy, Medek Václav 182 hlasy.

Nadace. Ns pamět 25lotého trvání zálošny
v Hradci Král. zřízena byla r. 1888 nadace pro nej
vtaršího zohudlého člena této sálošny, jak mažského

tak i šenského pohlaví. 5%, v
bude ndělen výbarem sáloža 6. července. t
o tato nadaci podány ba členy zálodny, náledi
tými doklady opatřené, nejpozději do 20. června t. r,

Závadné pohlednice. Mnohé krámymají ve výkladních skříních vyvěšené pohled
nice k vůli reklamě, ačkoliv nemají žádné
koncesse na prodej tiskopisů, jichž nedovolenou
kolvortáž $ 4. tiskového zákona výslovně za
kazoje. Ani bezvadné pohlednice nemají býti
úřady ve výkladní akříní trpěny bez koncease,
protože křesťanští obchodníci takové reklamy
nepoužívají a tím jsou zkracování ve výdělku
opovážlivými konkurenty. Oož však máme řící
o pohlednicích závadných, které buďto svými
nahotinami, aneb karikováním církevních ob
řadů demoralisují mládeži Atakových po
horšlivých pohlednic lze spatřiti celou řadu
na podsíni v obchodě Kleinově. Celá řada
nedospělých lidí zastavuje se před karikatarami
řebolalho roucha a nikdo povolaný si toho
nevšimne. Neškodilo by učiniti rovisi všech
výkladních skříní; našlo by se leccos nepřístoj
ného.

Maturitmí zkoušky nac,k. realcevHradci
Králové počnou dne 16. června t. r. o B. bod. ranní,

Z Ponchova. Budoucíčtvrtek t. j. dne 19.
t. m. bude o 9. hod. ranní J. M. vedp. kapitolní děkan
Moneg. Alois Frýdek na hřbitově Pouchovském avětiti
aub infals pomník + vldp. kanovníka A. Šrůtka, a
napotom v kostele obětovati mši sv. Obřadní zpěvy
církevní přednesou otpp. bohoslovci hradeckého ne
mináře.

Pohřeb řídícího učitele p. Grunda
v Nevém Hradel Králové. Jak jeme již
předem osnámili, zemřel v Nov. Hradci Králové raněn
byv mrtvicí dne 6. t. m. ve stáří DO roků tamní

kapitálu K —

děli odpoledne tamže a svědčil, jaké úctě a vážností
se těšil zesnulý vychovatel mládeže. Učitelstvo sešlo
se ve velikém počtu, aby doprovodilo milého sondraba
k posledníma odpočinku, Pohřební průvod vedl vadp.
kanovník Barták s Hradce Králové zs sasistence 12
kněží. Pobřbu se účastnili též p. c. k. okresní in
epektor Jan Dunovský, patronátní komissař p. Červený
s důchodenským úřadem, všechny místní epolky a
úřady, Školní mládeš a veliké množetví oblanstva
místního a okolního, kteréž neopomenulo vadáti se
snolému poslední poctu. V domě smotku zapěl místní
spěvácký epolek „Bendl“ sa přispění pánů učitelů
pohřbu we účastnivších smuteční píseň, odkudě byl
scenulý nesez do chrámu Páně, kdež místní děkan
vldp. Ant. Vitvar vřelými slovy vylíčil život zesnalého
připomenuv, že sosnulý přes 20 roků chválil a velebil
Boha v místním cbrámu Páně a že jím atrácí obec
velikého muže a vzorného učitele. Za dojemné plsně
smuteční spuštěna rakov do brobu a málo bylo těch,
ješ by při tom neslzeli. Na hřbitově poděkoval p.
starosta V. Jandík jménem obce všem, kdož p. očitele
k brobu doprovodili. — Zesnnlý působil v Novém
Hradci Králové jako řídící učitel od r, 1882, kdež
nejou ve škole, ale i v obci, vůbec všude byl na
prvním místě, jednalo-li se o dobro občanů. — Byl
téš členem spolku katol. učitelstva; katolíkem pak
jevil se ne pouze dle jména, alo 4 přesvědčesí, které
vědy a všude veřejně osvědčoval. I v tom ohledu byl
mládeži vzorem. Kolikráte školní dítky přijímaly svaté
nvátostí, tolikráte jim příkladem předcházel. Nebál ce,
co tomu řekno ten neb onen pokrokář, maje na ře
teli, že vše, co činí, ke oti s chvále Boží činí. Obec
oplakává v něm svého opřímného rádce a dobrodince;
bylť i horlivým členem místního spolku av. Vincence.
Jako řiditel kůru a cyrillista pěstoval s0 sápalem
hudbu a zpěv. Jména „národní ačitel“ si «osnulý
v pravdě zasloužil a mnohým nepředpojatým ukázal,
že 1 nyní národní ačitel může býti též dobrým kato
Iikem. — Mesi mnoha jinými vyslovil soustrast svou
také J. B. M. ndp. Edaerd Jan Nep. Brynych. —
Školní mládež tamní vybrala mezi sebou 35 K 68h,
z kterýchžto peněs koupen byl věnec a svíce do
chrámu Páně, zbytek pak 6 K 40 h věnován Ústř.
Matici Školské. Mimo to všecky spolky dostaly peně
titý příspěvek na uctění památky zesnulého; poděleni
též místol chodí, Vřelý dík budiž vzdán místnímu
sbora učitolskému za laskavé obstarání pohřbu, —
Za všecky projevy soustrasti a za prokázání poslední
posty seanulému všem účastníkům: „Zaplať Báhl“

Dar. J. B. M. ndp. biskup Eduard Jan N.
Brynych u příležitosti udílení sr. biřmování ráčil
věnovati katol, Jednotě ve Vojnově Městci 20 korun.
Zaplat Pán Bůh!

Umrti. Vidp.Jan Jelínek,osob.děkana farář,
zakladatel a pokladuík občanské záložny v Meaiříčí,
sesnul v Pánu po dlouholetém utrpení saopatřen sv.
svátostmi umírajících ve čtvrtek dne 5. června t. r.
v 78. roce svého neunarného divota. Pohřben byl v
pondělí dne 9. června. 0. v p.

Kosové chrudimětí pořádajív neděli13,
Července t. r. v prahnísdě svém druhý slet všeko
sácký. Program bohatý. Kdo ze míní účastniti, nechť
to dříve oznámí.

Praesemtace. Na faru v Přibyslavi praešen
tován vysokorodou pí. patronkou kněžnou Kheven
bůllerovou dne 31. květnadp. Frant. Kotrbeles, vik,
sekretář a dosavadní farář v Kracemburku.

Jubileum povýšení na měste. Letošního
roku uplyne 000 let od té doby, co předposlední krél
český ze starého slavného rodu Přemyslova obec jičín
skou povýšil na město. Stalo se tak listinou Václava
II., králo českého a polského, vydanou v Brně pro
střednictvím tehdejšího kancléře říše české Petra
z Aspeltu léta Páně 130ž dne 25. února a svěděící

mocnému českému pánu Benoši s Vartenberka, pur

krabí kladskámu,podkrro je Židinavos,která so
Kehavj vmíetech : Jičína rozprostírala. Listinajest psána latine Ba pergamenuve formě pološe
něho malého folis. Obec zdejší oslaví vhodnýmspů
sobem toto jubileum povýšení a zastupitelstvo její

poroko k účelu tomu potřebný obnos peněšítý. Doomitéta pro amíněnou alevnost zvoleni byli as
městskou o vedle městské rady pp. K. Štětina,0,
k. professor, dr. Vavřinek,FrantišekHolovský a V. Jírů,

Jedonáctá Jičínská pouť de Staré
Boleslavi. V neděli dne 20. července ve 18 hod,
40 m. odpoledne vyjede « Jičína svláštní vlak ucby
staný pro 800 poutníků přes Velelily do St. Boleslavi
2 vrátí ne dne 21. července v 7 h. 89 m, večer nazpět.
Kdoš by se chtěl pouti té aúčastniti, nechť si zakoupí
na děkanství v Jičíně lístek 3. třídy za 8 K 20 h—
v Jičiňovei za 2 K 80 h — v Kopidlně za 3 K 60h
ntamější nádražní pokladny počínaje již 25. červnem,
pokud zásoba stačí. Kázati bude při pouti té proslulý

kazatel P. P. Jan Ev. Kalaš = Hradce Králové. —Vldpp. duchovní aprávcové ee zdvořile dádají, aby
ponť tu v neděli ohlásili. — Instalace nového vldp.
děkana Františka Dittricha konati se bade slavným

3působem dno £%. června v 10 hod. dop. v děkanskémchrámu Páně. Druhého dno pakodbýrána bude skoaška

Ban. čenství ve zdejších školách měšťanských a obecných.

Skandální historka příbodilase vjedaé
z textilních továren v Upici.Případ odehrával so na
záchodě, kde děvčata zadržela násilně dražky své a
tam je prohlížela způsobem porodní bábě přistušícím,
až věc prozrazena jednou. které byle ústa zacpána, Vše
skončí se před.soudem.

Oprava. V Obnově“ (č. 23. ze dno 6. června
1902) v dopise „Ze Zbislavi“ se píše: „Při návětěvě
J. B. M. za příčinou biřmování přede dvěma
lety připomenula c. k. okr. školní rada, aby dítky
katolické za dozoru eprávy škol dovedeny byly k při
jetí av. svátosti. Protože v soukromé erangelické škole
semtěšské jsou také žáci katolíci, dostala i práva
této školy toto připomenntí a také dle něho loyalně
se zachovala. Drojetihodný pán (ze Semtěše) ale pro
testoval m rekuroval aš k správnímu dvora. Byl ale
zcela odmrštén atd. — Vůči této zprávě opravuji:
Není pravda, že drojctihodný pán (ze Semtéše) vo
zmíněné příčině rekaroval až k správnímu dvoru aže
byl zcela odmrštěn. Naproti toma jest pravda, žo
věc, o které se v tomto dopise ze Zbislaví mluví, jiš
dávno ve smyslu protestu nížepsaným u c. k. okresní
školní rady v Čáslavi podaného definitivně jest vy
fízena a to vynesením c. k. zemské školní rady v Praze
ze dne 9. května 1901 č, 3152, jehož odstavec 3. do
slova sní: „Nesprávné bylo,že učitelům evangelického
vyrnání bylo ulošeno, aby dítkykatolické, jdoucí k sv.
biřmování, do kostela doprovodili a zde, jakoš i při
uvítání veledůstojného pana biskapak nim dohlígeli.“
— Jan Pelíšek, evang. farář v Semtěli,

Požár. V mčatečku Kácově nad Sázavou
v pondělí dne 2. června 0 4. hod. odpol. vanikl požár
v místě velmi nebezpečném epůsobem novysvětlitelným,
jenž ve 2 hodinách sničil 12 čísel a několik stodol.
Při velikém tehdy snchu zaři) obeň hrozně a málem
byl by zachvátil krásný zdejší chrám Páně a s ním
bylo by lehlo nejméně půl městečka popelem. Dík
Bohu, že se podařilo usilovné práci četných sbo
hasičských a celého okolí shoubný živel obmeziti;
i taktozpůsobenáškodajest nesmírnáa mnohérodiny
přivedeny úplně ne mizinu.

Sv. missie v Čachotímě ode dne 24.
května do 3. června konaná měla skvělý výsledek.
Po všecky ty dny byl dosti prostorný chrám Páněve
všem svém prostranství přeplněn. Zvláště povznášející
byla slavnost odprosu Nejav. Svátosti, slavnost Mari
anská a svěcení mis. kříže. Všickni osadníci, svláště
pak drošičky, panny i mládenci, jakož i al. sbor ha
sičský nápolili v projevech sbožnosti a víry. Ač celá
usada čítá pouze 1800 duší a ač veliký počet osad
níků přistoupil ke stoln Páně v době velikonoční a
před av. biřmoráním (10. dubna t. r.), přijalo uv. svá
tosti přece téměř 900 dospělých věřících. Čachotín

neviděl dosud nic podobného. Sv. miesii konali 00.
Redemptoristé s koleje prašské vedpp. P. Bern. Čáka
jakožto anperior misaie, P. Fr. Schroller a P. Josef
Janda, kteříš všickni opravdu horlivě miusionářské
dílo své konali, jemuš Bůh tak hojně žehnal. Dobru
tivý Bůh račiž sám býti šlechetným ahorlivým vdpp.
missionářům, na náš nemůžeme sapomenonti, štědrým
odplatitelem.

Hasičská župa mechanická pořádáv ne
děli 6. července t. r. pátý šapní ajezd v Třesovicích
spojený a veřejným ovičením. O 9. hod. dopolední je
uvítání sborů, v 10 hod, župní valná hromada, od
poledne ovičení a koncert. Věnečkem o 8. hod. večer
se sjezd ukončí. Sjezd odbývá se za kašdého počasí,

Zu | Františkem Polmonem. Jak
v tomto listě bylo jiš oznámeno, odešel na věčnost
v Polné dno 1. června t. r. opět jeden ze starých
bojovníků věcí české s prvé polovice minulého století
na sesterské Moravě, ctihodný kněs veterán, buditel
národa, věhlaený spisovatel, ideální Frant. Poimon,
kněz s družiny Sašilovy. Byla to skromná, poctivá,
nadšená duše, ardce ryzí zlato, Vrosená skromnost
notila jej, že se nikdy nedral do popředí, o eobě ne
mlavil « nebyl rád, když o něm jiný mlovil. Tíe so
stalo, že mladší generaci jméno jeho jest již méně
snémo, že Česká veřejnost málo ví o Poimonovi a
významo jeho nechápe, Prostinkou črtou touto chceme
jen krátce opozorníti na vynikající jeho působnoat.
Frant, Poimon narodil ae v Polné dne 29. ledna
1817. Studis konal v Jihlevi a v Brač, kde dne 16.
července 1841 byl posvěcen ne kněze. Primicii svoji
měl v Polné na den Nanebevzetí Panoy Marie, při
víš mu akolytoa byl Karel Havlíček Borovský, tehdáž
pražský theolog. V dachovní správě působil v Zámku



Žďáře, v Němeském a Nov. Města s vBraě jako
u 67. Toméle. R. 1850 otal 10 lokalistou

+ Blebokých Mašávkách a Znojma. Po 4 letech pře
aldlil do Slavkova, kdes byl katochotou při samo
statné hlevní škole s vynčovacím jasykom českým.
Nějaký čas byl i zatímním ředitelem jejim, poněvadá
však se bránil ponéměení koly vším úsilím, byl ©.k.
istodršitelstvím s řiditelatví školy sesazen. R. 1877
stal so farářem v Želetavě, R. 1882 dostal fara De
Šenskon, kde pobyl až do 1. dubna 1889, kdy prací
zoaven, odebral se do rodného města svého Poloé na
zasloužilý odpočinek, Usilovná práce spisovatelská a
studium neúmorné přivodily ma chorobu oční, sákal,
že I po přestálé operaci u dra. Sobůbie téměř ničeho
neviděl. B. 1891 elavil své kněžské drabotíny a r.
1901 diamantové Jobileum. | ÚionostPolmonova byla
v každé příčině vynikající. Byl velice borlivým knězem
a kazatelem. Jako proslolý, výmlavný řečník byl
snám daleko diroko. Dostav se uo Broa, byl pojidlem
všech tebdejších českých hterátů. Denně stýkal ae se
Godilem, Mar. Procházkou, B. M. Kaldou, brabětem
Sylva Tarronccou a jinými osdšenci českými a roko
valí, jakým spůsobem dalo by +9 pracovatl pro dobro
našeho lidu na Moravě, specieloě pak v Brně, tehdy
zcela zněmčelém. „Ala3,“ jehož redakci číslem 42.
roka 1850 převzal a až do 8. února 1859 ved/,
tlamočil tašby, přání 8 suaby jejich. A nebyla to
snadná práce vásti a vydávati list Český v tehdejší
době a to v Brněl V oné době mnohé Časopisy po
krátkém trvání zašly, ale „Hlas“, dik železné ener
€'i a nezlomné píli Poimonově, udržel se přece.
Poimon nejvn že „Hlas“ redigoval, rokopisy opravoval,
on mosil býti i poslíčkom, korrektorem, učitelem
mlovnice české a pravopisu, nakladatom lista — ina
akrátke vším. Odměnou sa to nebyl mu zlek peněžitý,
jen vědomí, de pracuje pro dobro lida svého, národa
svého — a to jej blažilo. Zapřažen byl ve dno vnoci,
až přepnutím fyviekých i duševních sil povážlivé ochu
revěl. A když ae zotavil z dlonbé plicní choroby,
pracoval opět dále, nedopřávaje si oddechu. Literární
-činnost jeho byla velice bohatá a rozmanita. Napsal
„celou řadu cenných pojednání do „Hiaeu“, Časopisu

stutoě vydal 9 původních děl, mezi nimi dějiny svého
rodného města Polné, V rukopise zanechal dějiny
města Slavkova. Z latiny, frančiny, angličiny a něm
činy přeložil celkem 21 různých spisů. Touto prací
arojí zajtstil sobů Čestné a ne poslední místo na ná
rode roli dědičné, v našem písemnictví. V době kdy
na milé Moravánce počaly ze okazovati prví Červánky
národního vědomí, byl tu již Poímun v prvol řadě
mesi vytrvalými bojovníky a průkopníky, jit zmožili
se 3 dřímoty povanésti lid ka poznání, probození,
lásce k utlačené vlastí a úctě českého jazyka ©Proto
patří mu mesi potomky paměť nohynoncí| Poimon byl
členem Matice české, Matice moravské, Matice char
vatské v Záhřebu a téměř všech vlasteneckých jednot
„a společností učených ! dobročinných. Pro záslaby,
jiché sobě zjednal o Polnou, jmenován byl čestným
Její měšťanem, Jednou r nejjasnějších stránek milé
jeho povaby byla velkodošná šlechetnnst, kterou nen
navně přispíval k účelům vlasteneckým a lidamilným.
Dary jeho jdoa do tisíců. Nákladom svým zaříditi dal
blíže Polné Boží hrob a upraviti Kalvárii, Nová věžní
Bodiny na děkanském chrámo Pávě 6 cymbály jsou
jeho darem, Poslední vůlo zvěčnělého jasné svědčí o
zlatém srdci jeho, Učinil tyto odkazy: 12000 K ns
sirotčince v Polné, 2000 K chlapeckému semináři
v Hradci Králové, 2400 K chlapeckému semináři
v Brně, 1000 K Ústřední Matici Bkolské v Praze,
1000 K Matici školské v Brně, 400 K Dědictví av,
Cyrilla a Methoděje v Brně, 200 K Vesně v Brně,
400 K aw.-Josefské jednotě v Polné s mimo to ještě
množství menších odkazů, Knihovna svoji celon od
poručil dílem © městskému Museu v Polné, dílem
místní děkuneké knihovně, Pohřeb konsl se vo atředu
4. červva za veliké účasti obyvatelstva Polenekého
a okolí všech tříd a atavů. Přišel, kdo jen mohl,
aby sesnalému poslední poctu prokázal. Celá městská
rada, obecní 8 okresní zastupitelstvo, sbory očitelaké
s p. c. k. okres. insp. prof. J. Stránským, všechny
místní mužské spolky a korporace, pošumavská jednota
dam, kat. jednota žen sv, Anežky; 24 kučří z Čech
i Moravy a příbuzní doprovázeli drahého zesnulého
na místo odpočínka, Kondukt vedl a obřady emuteční
vykonal vldp. Josef Šimek, bíak, vikářv Polné. V ko
atele týž vidp. děkanus elova sonstrastného telegramu
od J. B. M. ndp. Eduarda Jana Brynycba zasleného
promluvil dojemnon, procítěnou řeč, vyličoje zásluhy
avělnělého. Ostatně nebylo třeba mnoho slov, každý
s přítomných cítil ardcem svým, koho jsme ztratili,
Mrtrolov z domo smutka vyneslo kněžetvo, je pak
vystřídalo sl. městské a obecní zastopitelatvo a jednota
av. Josefa. Z děkanského cbrámu Páně na hřbitov u
sv. Barbory byla mrtvola v Pánu zesnulého vezena.
Zpěvy umuteční v domě, n brobu a reguiem Mozar
tovo dovedně přednesli zpěváci za řízení p. ředitelo
Frant. Korejtky, Bouatrsatnýchtelegramůa dopisů došel
veliký počet od ctitelů zesnulého. Jmenujeme J. B.M.
ndp. Ed.arde Jana Brynycha z Hradce Král.; J. M.
Frant. Sal. Bařino, opata z Brna, kaoovníka B, M.
Kuldu = Praby; arcikněze J. Brabence z Brtnice,
dr. Jos. Koudela z Bros, okr. bejt..ana Matějka
s Něm. Broda, cís. radu P. Sedléka, atd. Přál si's,
stařečko milý, odpočinout! sobě po bojí života na av,
poli u rodného města svého v době květů, kdy oži
vená příroda plesá, jásá. Bůh ti toho dopřál, Zemřel
js v době květů, v krásném měsíci červnu. Vyploils
čestně úkol šivota svého, věnovaného církvi, vlasti a
rodnému městu svómo | Viděl's národ potlačoný, abobý,

8 viděla jej kráčeti vítězně k lepším
. A na tom toje byla práce, tvé snaby. Nehy
čest badišsvětlé památce Tvojil Buď ti otecků
lehká! Odpočívej v pokojil

Různé zprávy.
Nymější „demokratický“ duch. Badi

kální listy v č. 14. hořekojí, še Burům nikdo « ny
nějších států proti Angličanům nepomohl. Prý „kde
zůstala demokracie americká, německá,italská? Starý
duch nelidového vladaření nád národy zůstává nepře
možen“. Svatá pravda; čím více se nyní demokra
tických frází mezi lid trousí, čím více slavnostní řed
níci lida pochlebují, čím větší počet „lidových“ stran
vzaiká, tím jest to s tím demokratickým rozmachem
bídnější. Kde pronikavé brdlo pracaje za srdce, kde
se lesklými frázemi zakrývá trastuhodná liknavost
k skatkům, tem oršem pravé demokracie po skrovnu.
„Lidoví“ kandidáti poslanectví před volbami lidu co
nejvíce zalichotí, aby pak — ani do aněmovny necho
dili. Byly doby, kdy se málo demokraticky mluvilo,
ale více ve smyslu demokratickém a humánním jed
nalo. Když počal ve středověka útisk křesťanů na vý
chodě, na místo dluuhých řečí statisíce křesťanů všech
národnostní spěchalo se vší obětavostí vysvobodit svých
utištěných bratří. Kdo se z rolnictva dobrovolně k vá
lečníkům přidal, toma poskytnaty po návratu socíslní
výhody. V prvých dobách křesťanství otroctví zmizelo
způsobem zcela nenápadným beze všeho zvláštního

slovního boje. Za Karla IV. ne těšil mí národ českýprůchodu svých přirozených práv i v Říši. Karel se
staral místo militarismu o povznešení stava rolnického.
I osobně rozsuzoval pře jednotlivců ze stava selského.
O tom všem se opatrně mlčí, poněvadě se to dálo
v „temném“ atředověku. Kdy konečně nejen hrdlem,
ale i skutkem dokáží nynější liberálové, že to myslí
s utisko-anými a slsbými tak upřímně jako středo
věcí katolíci?

Německý fond k zakupování po
zemků v Čechách. Valná bromada učmecké
lidové banky (Deutsche Volkebank) v Litoměřicích
usnesla se věnovati z čistého výnosu za rok 1901
větší obnos německému Schulvereinu a 700 K bundu
Němců v Čechách jsko kmenný' základ k utvoření
fondu na zakupování pozemků na jazykovém rozhraní.
Zároveň bylo všeobecnou pochvalou přijato přání, aby
majitelé podílů německé lidové banky vzdali se úplně
neb částečně práva na dividendu za rok 1901 ve pro
spěch tohoto německého fondu, kterýn se má česká
půda zakupovati pro německé výbojné účely. Němci
vříši bezohledným vystupováním svým proti Polákům
pobádají neše Němce k podobnému jednání. Třeba
tedy býti na stráší s snažiti se, aby ani píď půdy
nám nebyla urvána.

Pravé válečné tašemí proti českýma
česky dopisujícím firmám zahájil západoněmecký svaz
německých průmyslníků dle usnesení svého ujezdu,
konaného před několika doy v Kasselu. Ueneseno totiž,
aby bezohledně byly boykotovány všecky firmy v Ra
kousku s Uhrách, jež zavedly na místě německé ma
ďarskoa nebo českou koreapondenci. Dle adělení tohoto
srazu průmyslníků bude boykotem tím postiženo více
než 400 velikých závodů a obchodů v Čechách a
v Uhrách. Na takové bezohledné vyzvání nutno dáti
gaso bezohlednou odpověď, jež záležeti můše jenv za
mítnatí věeho zboží, jež by pochákelo ze sousední
říše civilisovaných pruských barbarů.

Největší lesy. Největšíhrozd avěta máprý
přece jen severní Amerika. V Kanadských provinciích
Oaebecu a Ontario sov. od řekyuv. Vavřinceašk zá
liva Hudsonskému » poloostrovu Labrador rozpro
stírá se tato rozloba. Jediný tento ohromný hvosd je
2760 km. dlouhý a 1600 široký, skoro beze všeho
obyvatelstva. — Drahý obrovský les nalézá se v A
merice jižní. Rozkládá se v údolí Maraňonu od hranic
peruanských po celém goverovýchodn Brasilie. Roz
měry neemírných těchto tropických lesů odhadují se
asi na 8300 km. délky, 2000 šířky. Rostou zde nej
vzácnější dřeva obchodní a průmyslová, avšak není
mošno tak snadno báječné toto bohatství vykořistit
pro nedostatek přístupu. — Ve střední Africe rozpro
stírá ae obrovský Jes, lépe komplex lesů od údolí řeky
Kongo až k Niln a Zambezi. Šířka tohoto leza od
soveru k jihu obnáší as 4800 km. — Asijský nej
větší les nalézá se v jižní Sibíři od feky Obu na
západ až k řeče Indigirce. Jest as 4800 km. dlouhý
a 2700 široký. Tekou v něm veliké řeky Obnek, Lena
a Toma. Celá ta plocha pokryte je jebličnatým lesem
a sice smrky, modříny a jedlemi. Celé kilometry
čtvereční černých hvozdů jsou ta dosud neprozkou
mány. Stromy rostou až do výše 50 m. a tak hastě,
že těžko lze porostem proniknonti. — V Evropě nej
větším jest bvozd litevský na pramenechPripetu a
Donu ve východní Rusi. V Rekoneko-Uhbersku jest
největším les Bakoňský, lesy podtatránské, sedmi
bradeké a v Banátě. V Čechách Šumava, Brdy a lesy
Křivokláteké.

Mederní mládeš. 1oletýžák obecnéškoly
holešovické M. Paducha pro nezbedniotví a neposlně
pcet měl býti od matky potrestán. Ze atrachu před
výpraskem provedl však neslýchaný skutek. Ze skříně
vzal rodičům jakousi líhovino, vypil dvě sklenky a
dodav si takto odvahy, skočil v Král. Oboře do ryb
níka. Náhodou dopadl na mělčinu s do hlubiny ee mu
asi už nechtělo. Zašel si tedy do blízkého jedlového
lesíka a tam ae chtěl provazem uškrtit. Počínání jeho
pozorovali kolemjdoucí a upozornili na to policejníko
strášníka, jenž zoufalce odevedal rodičům.

První česká pomť do Lmrd. Pouóvadě
v některých diecósích v Čechách naskytly se vážné
překášky le to ší pouti české do Lord, hlavně co se
týká doby od 29. srpna do 12. září, a jinou dobu
letos zvoliti není možno,tedy odkládá se prvn
česká pouťdo Lurd ba příští rok 1903. Co se týče
pouti do Lurd, kterou pořádá vp. Ig. Hortůžek, kaplan
ve Vídni, podotýkáme, že je to pouť výhradní n -

meckéá, a je tedy záhodno, aby čeští poutnícine
chalí si svou pouť na příštírok. Doté doby bude také
možno sbudovati v noové svatyni Lurdské mossi
kový obras jskošto dar našeho národa, neboť pří
epěvky docházejí ustavičně jak z farností, tak od
jednotlivcův, Leopold Kolísek, farář v Předklášteří u

va na Moravě.

České zasilatelství „Dobrý Hospo
dář“ v Hranicích na Moravěnabízí pp. hospo
dářům nejlepší kosy, z nichž za každou ručía každon
chybnou vymění na vlastní útraty sa jinou. Dále do
dává osvědčené brousky, srpy, klepátka a voškoré
náčiní hospodářské za ceny nejmírnější. Cenník pošle
se každému, kdo oň dopíše. Jediný ryze Česk

podnik svého drobu. 100 korun vyplatí sačdému, kdo dokáže, že konkarenční Družstvo
„Hospodář“ v Hustopečích jest podnikem ryze českým,

že T vespojenía neodebírásvé zbožíod Prošákůa didů.

Národní meústmpmost. V přítomnédobě
rozesílá obchod. a průmyslová komora v Liberci úplně
německé dotazníky k vyplnění ohledně potřebné sta
tistiky. Jest však v našem zájmu národním, by vdecky
české podniky ony dotazníky vrátily e poznámkou,
že přejí si dotazník český. Podobně učinilo tkalcovské
výrobní společenstvo „Vzájemnost“ v Hronově n. M.
a obrstem pošty došel ma dotazník úplně český.
Vůbec naše obchodnictvo mělo by míti trochu více
vlastenecké hrdosti, když nž neobjednává zboží od
našinců, aby vyjednávalo v jazyku českém. Posílá-li
kdo peníze do ciziny a při tom v „samoepasitelné“
prosí pokorně za zboží, to nesvědčí o vlastenecké
vyspělosti. Cizí torárníci a velkoobchodníci, jsou-li
zbožím svým odkázání na nás, musík nám míti jakýsi
ohled, ješ ei jinak můžeme vynatiti. Důsledným ta
kovýmto počínáním získáme ei zajisté vážnost ciziny
a prospěje nám to vice,než všelijaké nabubřelé vla
utenecké řeči.

Demkaři a chalupníel z okresuklatov
ského, nepomackého, blovického, plzeňského, plánic
kého a blatenského sešli se v počtu as 260 do Nepo
muku, aby se poradili o poměrech obecních na venkově.
Po delší debatě schodli ee na resoluci, dle níž bojo
vati chtějí proti dosavadnímu nespraredlivému užívání
obecního statku a žádejí, by změněn byl $ 70. obec.
řádu v ten umysl, aby užitky z obec. statku plynuly
do obecní pokladny. V nejbližší době utvoří ae též
ochranná organisace domkařů.

Lenochova výmluva. Jistá matka,chtíc
syna svého k nějaké činnosti pobídnoati, pravila:
Vidíš, Kubo, ty se dosud na peci povaluješ a tuhle
bratr Ondřej, že vatal časně ráno, pytlík peněz našel.
Kuba na to: Ale mámo, kdyby ten, co je ztratil, byl
se jako já na peci povaloval, nelitoval by teď té
stráty. Možná, až já vetann, že nejdu pytlíky dva.
. „Varuj se prvmí sklemice!“ „Jubilejní
jednota lidamilů na Moravě“ vydala reklamní plakát,
na němž zobrazen maž zdravím a silou kypící, jehož
protějškem muž pijáctvím zchátralý, ubitý. Tři vzru
šující obrázky genrové vyličují tak «ravní skleslosť
ubožáke alkoholismu propadlého. Na stěnách dílen a
jiných místností, kde více lidí pobývá, bude hlasitě
volati: „Momentol“ všem, kdož pijáctví jsou oddáni,
aneb nž jemu se oddávají. Obrazy ty prodává po doh
„Jabilejní jednota lidomilů na Moravě“ v Brně.

Příspěvky ma Sanatorium v Janských
lázních.

P. T. Pánové Frant. Czernoborský, kurat u sv.
Štěpána ve Vídni a Alexander Czernohorský, kapitulár
v klášteře Klosternenburgu, věnovali na zřízení jednoho
svobodného místa obliguce stříbrné renty per 4000 K,
p. Tomáš Střebský, konsist rada, bisk. vikář, děkan
v Mikulovicích 600 K, p. Jan Otčenášek, děkan na
odpoč. v Bohdaéíně 60 K, p. Linus Mano, kněz kapu
oln v Třebíči na Moravě 4 K, p. M. Hartl ve Vídni
5 K, p. Fr. Schmid, děkan v Penerbachu, D. Rakousy
10 K, P. Wůhrer, deficient v Uttendorfa, D. Rakousy
1 K, p. Josef Pospíšil, vik. aekretář a forář v Lužci
20 K, p. Frant. Bečička, farář v Bohárně 10 K, Josef
Uhlíř, farář v Lučici 20 K, p. Mat. Jičínský, farář
v Hnátnici 1 K, p. A. Kristian, kaplan ve Všestarech
4 K, Nejmenovaný kněz 24 K, p. Jan Dvořák, vikar.
sekretář a děkan vÚpici 80 K, p. Jindř. Dudek,
farář v Mladočově 8 K. O další příspěvky enažně
prosí biek. konsistorinm v Hradci Králová.

"Uržní zprávy.
V Hrados Královu, dn- 7, června 1902. 1 bl.

ošenice K 1646 —3600, šita K 12 00—12'40, jeómene
K930—090, ovsa K 660—7-00, prnaa K 0-00—00'00,
vikve K 9-00—1150, hrachu K 16'00—31'00, čočky
K 17-00—23-00, jehel K 18:00, krap K 16 00—24'00,
bramborů K 180—2+0, jetelového semínka červeného
K 00:00—0090, jetelorého semínka rus. K 0000
—00-00, máku K 38-00—40-00, Iněného semene K 1800
—19-50, 100 kg.žit. otrab K 11-50,pšeníč. otrab K 11:00,
1 kg. másla K 2:00—287, 1 kg. vádla vepřového K
1-60—1-76, tvarohu k 0:42—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa -okurek K 000—000, jeden g cibule K
18*00—30 00, jedna kopa drobnézeleniny K 0:80— 1*20,
1 kopa zelí 0'00—0'00 K,1 pytel mrkve 0:00—0000,
1 kopa salátn K 0:80—1-00, 1kopa petržele K 4:00—4*80.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod oohranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

vostředu,dme18.června1902,oZ.hod.odpol.
v dieoésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300- I. v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.



z SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícíma období

a nejlevnější„pevné ceny nabízía vzorkyna požádání zašle

V, J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.
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Oltáře,sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních o kabdém slohu
odporačuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařa ro

prácekostelní ký P
v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí (ranko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

Vzorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené ti rheumatismu,

dně, lechyas, ©dále pro chudo
krevné, skrophulosu, nemoci

Ženské atd.

Úplně suchá poloha.
Výborná restanrace v režli. — Oemy
nné — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budově. - Pro P. T. obe
censtvo s okolí, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a pouze do lázní
zamýšlí docházeti nebdojížděti, dal
nový láseňský lékař p. MUDr. V.
Maza sřádátí svlášíná pchodinou míst
most, kde po vzaté lázní lze si odpos
činonti a se zotaviti. —————————

Sny Mzekanospekt

Pro každou rodinu a výbary pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vločného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského. svépomocuého
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

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. apolky po
volujeme evláštní výhody.

Do Hradce Králové a okolí!

V úctě podepsaný dovoluje si tímto oznámiti velectěnému obecenstvu, še stávající
klompiřskou živnost ještě

o koncessovanou živnost

pro zařizování plyne a vodovodů
WF“rozšířil"JM

v dosavadních místnostech dílny klempířské v Hradci Králové
č. 3 na Malém náměstí (proti policejnímu komisařství).

Jako dobrý, zkušený odborník zaručiti se mohu ze řádné provedení plynovodů, za
ceny co možno nejmírnější. — Zvláště upozorňujiP. T. pány stavitele, podmikatele
staveb a majitele domů, že snahou mojí bude i na dále jak veškeré práce klempířské
i zařizováníplynovodůa všech k tomu patřících zařízení jako: koupelen, anglických
klosetů všech soustav a provedení co nejdůkladnějik úplnémuspokojeníprováděti.
P. T. hostinskéupozorňuji ma stavby pivních tlakostrojů amacetylénevého
osvětlení.

Děkuje veleváženému obecenstvu za přízeň dosud mi věnovanou jsko klempíři,
prosím, by na dále i v rozšíření mého závodu co instalatenru mi ji ponechalo; snabou mojí
bude vždy si ji pečlivou obsluhou udržeti.

V bluboké úctě k slnžbám oddaný

JOSEF KOMÁREK,
klempíř a úředně oprávněný instalatenr.

OBRAZY
JE olejomalby, rytiny, krajiny, mádherné re

produkce nábošenské a historické, srcadla,
E rámce, lišty, římsy, kříže, sochy a umělecké

Kostelní náčiní
BE“ vlastnívýroby"S

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,

x
xx
xx

38 výrobkyvšechdruhův moderní R Prah ul Kar Světlé náčiní.* solidněa levně. x a, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
M Veškeré druhy papíru, psacía kreslicí JŠ i

monnot 7 SOPOVoh op ©on
* M dopbisnice “Du * Mnoháodporučenípo ruce.| Cenyvýrobní.

jE“ oo do,oborupopímickéhoopadjícíJŠv nejbohatším výběru doporučuje ; : .
* . . AKA AKAKA KKxJosefKeslichš a
« o Hradci Králové, Josef Neškudla
JÉ Uměleckýsávod pro kostelní práce a výrobu ŠŠ ;

s rámců salošen r. 1991. š c. a kr. dv. dodavatel

NANRNANRNANRRNKNNNNINHNNNA v Jablomném mad Orl. č. d. 86
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva

av všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní zévod

věeoh kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů,. mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor požádání franku se zasílají.

= náležejí- Adresa vždy doslovně úplná.
M ci před- 1r z,||RR

DĚ mě a| KOOKAI KARA
še přesně
zhoto

vuje sirotčinec
»sRůženocovávýrobnac

Praha I., Konviktská ul. 200.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

nřatadejapnýrtá tně: $dnfefvýnironjeejujejněněntotanontvánár odivěuhuvýnýní

Ignáce V, Neškudla 
h (protokolovaná firma)

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
i (bratr P, J. Neškudly, faráře vo Výprachtielch)

ži doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
5 všech kostelních paramentů.

Cennfky, vzorky i roucha botová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

porbude1běudn018Ou6..0:00098:1D"nárjaj



MO. ns PŘ, CAÚ 4 ' | věBDÍB ď
O RL = Jediná odbornádílna toho druhu v HradciKrálové. E E

ode WPTZlatámodni.S Odborná dílna sochařská a kamenická "= 1% ,pězore“Hradei

© Františka Pražáka v Hradci Král.u Pražského Předměstíj : ČB
Doporučuji se P. T. obecenstvu km provedení prací sochařských, kamenických a ornamentálních v mramoru, sienitu, žule

a pískovci. Umělá práce kamenická a ornamentální pro pány stavitele. Veškeré práce hřbitovní jako: hrobky, desky do zdí, pomníky.
Provedení prací těchto věnuji jakožto odborník veškerou péči, by vše bylo řádně a architektonicky provedeno. Za vzorné provedení
veškerých prací ručím, tak že může každý volně znalce sobě povolati. S

Práce figurální provádím buď dle modelu neb fotografie a mohu každého pana odběratele řádně obsloušiti, Nárrhy reb cy (

skizy dle přání v každé době a zdarma. Písmo při odebírání pomoíků neúčtuji. Dále upozorňuji na nově zřízený sklad sienitových, Vmramorových a pískovcových pomníků za ceny levné. :

: 2 Prose o laskavou přízeň, znamenám ge v úctě .ROVÁ Á František Pražák.PLANÁ SD S
KE AP PENN © S S AA PR R OOPANSNANAS]

(byvalá vila dv. rady Alberta v Žam
berkn) voduléčební ústav Dra. Jos. řehalím 4 ň

ALBER | INUM Wleserav Žamberk,jenzzast| Nooddsí.duchovensvu,sl. řeholím,stavůmprospek'*yna požádání. ji d P. T. obecenstra
uctivě oznamuji, že za tovární ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na

: | NN vlasy, houby k mytí,žínky,toiletnimýdlal

]

ve velkém výběru, ústní vody. vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním' O i dárkůj.

EP JAP = : Výborné creamy ku holení Naton a

bíŘÁzvorové pivo ol | SchaviegcolnmbianamístomýdlazasílámNÍ k, rovněž za velmi levné ceny.

28/ v pastilkách| v sáěkách |v halíčkách Noty, | Pravé angl vyzkoušené břitvy,
ÚDA | Sámaaa" n výšeNenodicíz44h 45h j420h ( břitvypřesvyzkoušenívyměnímnebo

Pozor na maše ochranné snámky. kdo objednává peníze vrátím.
ě bré j Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od

kostí ochy doB ke 3 kusů počínaje za ceny tuctové,
velké M výše pe- Při větší objednávceposkytuji zvláštní slevy.
nožky od 10 kr., | Zásilky na venek rychle a správně vyřizuji.

trika od 50 kr. Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje

“ nosti všem milým P. T. zákazníkům poslonžiti.

Jan kulička, V dokonaléúctěVáclav Dvorský,
pletárna. aklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Rychnov n. K PrahaI., Etlščinatř.1n.. .

Šumivé limonáĎové bonbony
světoznámé jakosti.

Odporučuje

První česká akciová společnost to
váren ma orlentální cukrovinky

čokoládu dříve (A. Maršner),IXrál. Vinohrady.
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Vyrábí veškeré droby talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprseuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do

oboru tohoto spsdající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo. .nělĎ 14

+8 : Zakárky nyřinnj 1. bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou ,F : — 9
NA 6ti měsíční.— Nehodícíae vezme bez průtabunazpět. Ee

gap“ Mnoho pochvalných dopisů k disposici.již
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E“ | „SLAVIA"„JD
vzájemně pojišťovací banka v Praze,

uzavírá

pojištění na Čmartí a dožití, věna ditkám, pemse a
pojištění množné.
Š jistné K 6-42 pozůstalýmkapitál K

00 splatný nod bo jeho fámrtínebopři dožití60. roků. Po
pědtetém placení pojistné se zmeněuje ©dividendu.

Nejvýhodnajší podmínky. Všechemzsísk náleší členům — pojištěncům.

Navštívenky V po-ledníchletech vyplaceno$0 proc pojistného.Vyplacená dividenda 030.100-84koru a fondy
.180.840:65 kor, dosavadní výplaty 0,332.273-58 kor

všech druhů Vysvětlenía sazbyochotněsasílá

V / () R nabí GenerálnířeitestrobankySlaievPraze,Harličkoonáměstí
! Biskupsk á jakoži generálnízastupitelstva:

kniktiskárna. v Brně, ve Vídni, v Lublani, ve Lrově a v Záhřebě.

Staré
Umělecký závod

JaroslavaDoležala pošovní mániy
ve Yšestarechu Hradce Král, z let 1850—1875 se koupí.

zhotovuje zručně a levně | Adressu sdělí administrace t. I.

ně zařídil jsem fotografický atelier
v Hradci Králové (v Adalbertinu) a
doporučuji jej přízni velectěného obe
censtva.

J. F. Langhans,
c. a kr. dvorní fotograf.

kazatelny,"9 Oltáře, kazatelny, a t. d.
PEB“Boží hroby, "ij nabízí

PP“ křížové cesty, M

m m a o S PřaRŮŠA,JIPOLÝ
Mnohopochvalnýchpřípisůvyloženo závod řezbářský a umělé truhlářství

k nahlédnati. v Šlatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

*a učně ©%
na klempířství

přijme mravného chlapce

Josef Komárek,
klempíř a úředně oprávněný instalateur

v Hradci Králové, 000%
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dobrodiní
a jako potřebu pro každou
rodinu, dlužno označiti ==

Kathreinerovu
sladovou kávu
== Kneippovu,

sterátaké denněvicedoobčhupřichází,

Žádná pečlivá hospodyňka nechfne
otálí, tento chutný a zdravotníkávový
nápo) zavésti. ————————=

Nestává žádné lepší přísadya žádné

lepší náhrady zrnkové kávy, kde
tato lékařskyzakázána jest. ===

oo
oS00

na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

dříve sávod na sušitkování ovoce,salošený(k
r. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách E74

— nabízí —

koňak, olivovici, borovlčku, jeřabinku,
: Pumy a punše, likéry, sladké ovocné

víno, bílé i červené,vino borúvkové (medici
nelní) vina sladká avino Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornouslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatlií

státní a diplomem slaté medatlle, a mnohýmiÉnými diplomy s prárem rašení slaté medaile.
Vzorky zdarma a franko.

1 heranl E 2%
Majitel Politické družstvo tiskove v Hradel Králové. —Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bsik. knihtiskárny v Hradci Král.
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Kathreinerova sladová káva Knelppova
jest pravá Jen v původních balič
kách s ochrannou známkou »farář
Kneipp«. Otevřeně vyvážená, neb
jinak balená sladovákáva, nen'nikdy

Kathreinerova.
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Předplatné ma čtvrt roku 2 k sok |

Číslo 25.: > na půl roku$k —k |

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!

OBNOVU!
Předplatné obnáší:

čtvrtletně. 2k50h
pololelně . 5k
celoročně- . . „10 k

do Německa celoročně . 10 k 52 h

do zemi balkánských . 11 k
do Ruska. .- . . .dlk
do Ameriky . „11k 56 h

Předplatit možno počínaje kterýmkoliv číslem.

Redakoea OBNOVYadministracs

—

Zlořečená svornost.
Když jsem za svého věku dětského chodil

do školy, veliká váha se kladla na přísloví,
takže jsme je až odříkávati museli. Byla
v nich vždy obsažena poučná pravda, někdy
až kousavá. Jednoho odpoledne objevil se ve
třídě naší nějaký světský pán. Nevím, jak se
mu tehdáž říkalo, ale pokud jsem mohl po
chopiti, byl to nějaký „císařský“ školní do
hlížitel z Prahy, ne-li docela z Vídně. Museli
jsme všecky své naučené kousky před ním
představovati a došlo až na přísloví a na
„veršíčky.“ V počtu těch, kteří své prsty
zdvihali, aby mohli taky něco říkati, byl jsem
já asi osmiletý mudrc. I spustím a povídám:
Mnohý vyfintěný hejsek vběhne do kosteia
jako pejsek; tam se bez modlení otočí a zas
jako pejsek vyskočí... Tvář pánova se zaka
bonila a ptal se, kdo že nás tomuhle říkání
pančil! A odpověď našo zněla: Velebný pán.
Nevím, jakou pochvalu za to velebný pán|
dostal, ale to vím, že to byl kuěz, který patřil
k bnoditelům lásky k vlasti a utržil si za to,
že přes třicet let kaplanil. Pan patron ho
jako nebezpečného přešel, když byl na řadě.
Trpěl za zásada Sušilova: Církev a vlast!
Jako šedivec dostal konečně faru a já jsem
byl tak šťasten, že mne jako stařec skoro de
vadesátiletý vyhledal, aby se podíval, jak vy
padá ten jeho žák a — ministrant.

* Tohle poslední povídám více tak mimo
chodem, ale vypravuju příběh ten proto, že
jsem již za svého mládí té zkušenosti nabyl,
že jsou a bývaly na světě veršíčky poučné,
štíplavé, nemilé.

Dnes mi napadá jeden ze století sedm
náctáho, ze řad nekatolických vystěhovalců
čili exulantů. Byli nejprv pozváni do Saska
a usadili se tam v městě Perně. Ale když jim
chytrý Sasík nechtěl dovoliti vlastní úřady a
soudy, nýbrž lich jen k zvelebení své země
užiti chtěl, vypukly mezi nimi rozbroje a
trpce cítili své sklamání. I odešla jich asi po
lovice do Polska, kdež jim postoupil kalvínský
hrabě Rafael osadu v Lešně. Ale sváry tu
vypakly na novo a to mezi vystěhovalci Ba
mými. Dvě strany se mezi uimi utvořily a stály
proti sobě. Strana — jak jim bylo říkáno
mladohusitůčilibratřís AmosemKomenským
v čele, a strana luteránů, které vůdcem byl
Samuel Martinins, drahdy pastor a svatého
Haštala v Praze. Luterán Martinins vydal ně
kolik knížek — brožurek — proti mladohositům
čili bratřím, vyčítaje jim, že oni jednota ne
drželi, a do Lešna odešli. Učinil tak hlavně
ve spise: Pětatřicet důvodů, prokteré všichni
evanjoličtí echové za jedno 6

v Hradoi Král.
Adalbertinum.

tú pdkánat“

(1836). Proti tomu spiska anal Komenský

|

V Hradci Králové, dne 20. června 1902.

„Ohlášení“ Martinius zase „Obranu proti Ohlá
Šení“,a tak to šlo ještě několikráte. Na ukázku,
jak se tenkráte polemisovalo a jak se ti opra
vení Lřesťané milovali, stůj zde něco ze spisků
bratrských proti Martiniovi. Dávali mu jména
všelijaká, ale žádné hezké, ku př. že jest mor
déř, bitec, dráč, lakomee, satanové rohože
spletec, že osidla na spolubratry napíná, že je
křivolaký, falešný, že se dělá Laterem a psali
mu: Veřejně před celým světem nám vytýkáš,
že jsme my proti Ferdinandovi (U, císaři a
králi českému) brojili, za Friedricha faleského
a za Gustava Adolfa se modlili. Ale což, tys
to nečinil? Ty jsi jezdil po Frankreichu a
Denemarku k nepřátelům císařovým, co jsi
tam jednal? — To milého Martiniu dopálilo
a vyčetl mladobusitům čili bratřím zase sám,
že prý 8 nimi žádné avornosti ani v Čechách
nebylo; že json pokrytci farizejští, oni že jsou
původcové celého neštěstí, oni že revoluci
(proti koranovanému, zákonnitému králi Fer
dinandovi IL) ztropili, vylhaným počtem si
pomábají a ve Špatnon pověst jméno české
uvádějí. „Což to bratrství s vámi Bratří“ —
tak napeal — „jest jakési drsnaté, ne bratrské“.

A nyní přicházím konečně, s čímjsem začal,
k veršíčku, jejž onen luterán Martinius zložil:
Zlořečená líska, svornost — pokoj, domnělá upřím
nost—kdyš pravdaBošíkvalttrpí—a čestKri
slovasetupí.Nejprv horlil sám pro avornosť a pak
ji nazývá zlořečenoa. Poučný to veršíček| Po
učným je zajisté pro český národ. Bývali jsme
za vedení Riegrova svorni a Vídeň to mrzelo,
i když jsme „trucovali“, totiž do říšské rady
nešli. Ale brzo zavznělo osudné heslo: Zloře
čená svornost! Grégrovci avornosť rozbili, do
mnivajíce se, že oni Vídeň porazí. Národní
Listy psaly výslovně, že tvoření stran národ
sestlí! Pastoři byli téměř Šmahem při Národ
ních Listech. Kolínský Dušek posměšně psal
ve své Jednotě o jednotě českého národa. Cho
ceňský chválil mladočeské poslance, jak sta«
tečně se drží na říšské radě. A dnes? Dnes
je vidět, že zlořečenou je nesvornost! Odště.
pence vždycky stíhá osud husitů a protestantů,
že pak mezi sebou tvoří strany a proti sobě
bojují. Bylo to vidět posledně v mludočeském
sboru poslanců našich, jaká nesvornosť tam
řádila o obstrakci, A věci naše hynou! S bo
lest pomýšlíme na osud vystěhovalců. Vyhynali.
Amos Komenský byl poslední bratrský biskup
a zemřel, zunechav tu knížku „Kšaft“, která
právě ukazuje, kam se to s tou nesvorností
došlo. Nedej Bůb, aby nějaký český vlastenec
masel již jen napsati „Kšaft“ za umírající
národ český.

Ale buďme spravedliví! I mezi katolíky
řádí nesvornosť, ne sice v článcích věroučných,
ani ne v odpadnntí od hlavy církve, ale v ná
hledech národnostních, politických, sociálních
a vůbec ve vedení katolíků oproti nepřátelům
náboženství našeho. Kolikráte pokáral svatý
Otec katolíky francouzské! Nevzchopili se, a
mají rok od roku vlády borší. Dnes jim vy
hnali řeholníkv, pokud mají školy, zítra jim
zavrou všecky školy, ve kterých se ozývá slovo
Bůh, a až bude spousta úplná, doufají, že zavrou
a zboří kostely! Zlořečenásvornost? NikolivI
Naopak!

A jak je to o nás? Krásně jsme začali.
Samy Národní Listy psaly, že máme dobrou
organisaci. A dnes? — Smutno a trudno o tom
mlaviti. Zlořečená svornost? Nikoliv! Naopak.

V dnešním příběhu ukázal jsem na jednoho
kněze, který dovedl za svá práce i trpěti, ve
lice trpěti. A takových katolíků jest nám dnes
třeba. Nemůže býti svornosti tam, kde jakmile,
jak říkáme, jen něco málo někomu okolo nosu
přeletí, již je uražen, již nejde s těmi, s kte
rými předtím pracoval,již hned zakládá „stranu“.

Hodláme v Hradci Králové slaviti letos
sjezd česko-moravských katolíků. Nevysto“
pujme jako nenrovnaná hromada stran, ale jako
rodina bratří. Běda nám, kdyby i u nás bylo
to bratrství drsnaté a nebratrská! Osud exu
lantů by byl podílem naším.

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

——
Ročník VIII.o

Podotknouti však náleží, že se svornosť
nemůže koupiti za odřeknutí se toho, bez čeho
člověk katolíkem více není. Tu ovšem nastanou
časy trudné. Ale v tom by byl sám Martivius
býval v právu, kdyby sám byl roztržek ne
tropil. Zlořečená svornosť, když pravda Boží
trpí, když bychom v podstatném její porušení
hledali prostředek k získání odpůrců anebo
lhostejníků, o nichž jsem říkal: Vběbne do
kostelajako pejsek|

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 18. června.

(K politické situaci. — Poměry na prašské rad
nici. — Nadbytek mladé inteligence.)

Před čtrnácti dny jsme dle roznášených
ve smyslu tom zpráv pevně doufali, že ve
druhé polovici měsíce června zajisté dojde
k zasedání sněmu království Českého. Když
k tomu ve skutečnosti nedošlo následkem
okolností udávších se ve Vídni na říšské radě,
pak sluší přistoupiti k mínění, že za přítomné
doby českou politiku vedoucí osobnosti zdají
se postrádati přesně a určitě pro budoucnost
propracovaného politického programu. Jejich
počínání si často nabádá k domnění, že příliš
zhusta zapomínají na státoprávní západy české
politiky, na nichž české voličstvo trvá a že
k obecnému překvapení pouštějí se ve Vídni
do politických podrobností, jež sarmydrahdy
nazývaly „drobečky“. Jak jsme ve předešlém
svém dopise poukázali, sněm království Českého
již po celý rok delší dobu nezasedal a tu ne
třeba žádných dalších rozborů k poukazu, že
následkem toho zemská samosprávaa specielně
české domácí záležitosti nejsou ve prospěchu.
V českých zemích se to velice těžce nese,
neboť si v tomto spůsobu nikdo konce mlado
české politiky nepfedstavoval.

Za přítomných poměrů nažádá od českých
politiků nikdo věcí nemožných a proto na
druhé straně překvapuje, že oni na vlastní
basi a východiště české politiky, jejímž do
morem a kolébkou jest sněm království Čas
kého, tak snadno zapomínají. Faktum toto
potvrzuje českým politikům a poslancům či
něné výtky, že z nich příliš mnoho nepokládá
zastupování národa za hlavní vážné své povo
lání, ale že z nich příliš mnoho považuje zod
povědné poslancování za vedlejší činnost při
vlastním soukromém zaměstnání a proto ná
sledkem toho není mezi českými politiky do
statek činitelů, jejichž životnímcílem a účelem
by bylo jedině a hlavně uárodu a zemi nále
žejíct politisování. Jinak se nedá ani mysliti
a vysvětliti, jak je to možno, že se česká po
litika nejeví býti jednolitým, pevně zaokron
hleným a svých cílů i cest k nim vědomým
postupem a že se ukazuje býti po náhodách
lapajícími pokusy, vynžitkovati tu a tam vy
skytující se situace.

Nebrojíme proti tomu, nýbrž zcela sho
vívavě k tomu pouzo poukazujeme vědonce,
že česká poslanecké těleso sestavano jest vinou
voličstva z činitelů, z nichž mnozí nemají o
politice a postavení českého národa v nynější
době ani ponětí. Neboť příliš často lze při
některých poalancích pozorovati jednání, jež
by se mohlo nazvati „honěním komárů“. Páni
ti myslí sice, že loví Ivy nebo slony, ale dnes
jim to nikdo nevěří.

Přese všecky důvody, jimiž čeští poslanci
nynější směry českého politisování omlouvají
a vysvětlují. nelze z toho docela nic sleviti,
že značnou jejich vinou vážnost a váha sněmu
království Českého značně poklesla. To zna
mená, že státoprávní principy za vedení mlado
českého nešly nijak ku předu, když nedíme,
že ustoupily mnohdy v nehodné pozadí. Časo
pisy feudálních činitelů, jimž ve přední řadě
i nad víro a národnost záleží na privilegova
ném a výlačném společenském postavení, nejsou



x wumu povolány, aby na toto faktam pouka
zovaly a třebas princ Gohwarzenbergna základě
tom pronesl mínění, že „ústava se vžíla“, ne
budou na to upozorňovati. Proto nelze Be
diviti, když listy mladočeskénecítí,jaksepo
litika jejich chráněnců octla na nakloněné ploše
a řítí se od tisíce ke stu, že mladé generace
české pokládají ze přirozeného instinktn zu
potřebné zakládati a psáti časopisy, které se
proti tomuto nynějšímu zbytečněpřevídenskému
politisování českých poslanců opírají.

Dnešní doba svými politickými výsledky
neodpovídá ani době v letech 1891-2, ani v le
tech 1881-2, ani v letech 1871-2, ani v letech
1861-2, kdy se jako ve pravidelných dokádách
obyčejně na sněmu království Českého českými

Boney alespoň poněkud ku předu bnulo.oslední právě uběhlé desítiletí vyznačuje se
wa dříve nápadně s pravidelnou periodičností
opakající se historii českého politického života
ve svém konci obrovskou nulou. Leta 1901-2
neznamenají pro nás ani významné skončení
dekády uplynulé, ani v nich nebyla nějak zá
važným spůsobem zahájena dekáda nová, která
by slušně a přiměřeněprvní půlstoletí moderní
české politiky dovršila.

Jj ..
Doufáme, že za nynějších poměrů nebudeme

ze žádné strany více zakřikováni, když zaso
několika slovy o pražských obecních záleži
tostech vážněa dle skutečné pravdy promlavíme.

Když byl avé doby pražským primatorem
dvouhlasnou konservativní většinou zvolen p.
dr. Srb, napsali jeme na těchto blstech, že
volba tato obrátí se ve prospěch mladočpský a
sice ve prospěch žádnými ohledy navázaných
směrů a proudů. Předpověď tuto ihned odů
vodňovali jsme možností, že rozmanitými
okolnostmi, jež v rakou lidských nespočívají,
může se státi přes noc vratká konservativní
většina menšinou, která potomk vůli zachrá
nění své reputace a k vůli udržení osoby zvo
leného primatora musí se volky nevolky po
drobiti mladočeskému komandn. Náš názor na
pražské representační poměry byl do poslední
částky sorávný a na vlasse vyplnil. Konserva
tivní většina úmrtím několika svých členů
stala se na radnici menšinou a nyní na účet
její vládne a rozhoduje v Prazo strana mlado
česká bez ohledu na to, jak to panojící „kon
servativní straně“ sluší a svědčí. Kongervativní
strana musí k tomu pěkněmlčet, aby nernasila
slyšet vyzvání: „tak si to udělejte lepší.“

Pan primator dr. Srb zdá se býti za ta
kovýchto okolností v posici nanejvýš nepří
Jemné a nezbývá mu, než-li aby se mlčky
díval, jak pražskou obec spravuje pan dr. Frič
se svou radikální frakcí. Pan dr. Srb žádné
většiny nemá, jeho strana dokonce postrádá
již i dostatek obratných stoupenců, neboť i
chaf „Hlasu Národa“ p. dr. Baštýř byl z rad
nice vytlačen, aby mladočeským proudům zde
nepřekážel a proto konservativníma panu pri
matoru nezbývá, vež li žíti ve shodě se stranou,
jejíž zásady mají se ku principům, z nichž
jeho volba vyšla, jako oheň k vodě. Dnes zdá
se býti svrchovaným činitelem pa pražské
radnici p. dr. Frič. Následek toho také asi je,
že je zanešen obecními pracemi a starostmi
tak, že mu cení možno podati příslušné zprávy,
Jak odevzdané mu vyšetře1 na pražské rad
nici zahnízděného nepotismu dopadlo.

SEUILLETON.
Rozličné studie.

Píše Josef Váňa.

VII.

Romantické.

„Nevidíš, zoro, s vysokých nebes
kráčeti toho, kterého čekám,
v tesknotě čekám, v samotě smutné?“

Julius Zeger.

Slovo »romantické« jest protiklad klassickému.
Značí-li klasické zejména v básnictví a v umění
tolik jako starověké, antické, značí romantické tolik
jako středověké,

Slovo »romantický« má svůj původ od ná
rodů románských — Španělů, Francouzů, Talianů
a Rumunů — umnichž středověká vzdělanost a
umění nejprve a nejzdárněji se vyvinuly,

Značilo-li klassické před vším krásnou sou
měrnosť ducha i těla, myšlénky i jejího viditel
ného obalu, v umění středověkém bral duch, my
šlénka úplný vzlet nad tělem a smyslnou formou
vůbec. Bylo toho příčinou náboženské vyznání a
přesvědčení. U pohanů odívali se bohové lidskou

„podobou, bí byli i slabostem lidským podrobeni
a pohané představovali si je i jako lidi, kdežto u
křesťanů byl pojem »Bůh« něčím nadsmyslným,
nedostupným, smysly nepochopitelným, nevy
zkoumstelným. Trůnil vysoko nad zemí a první a
hlavní účel a cíl života byl, dostati se k němu.
A n=ato zříme, že ve středověku zhrdali lidé ma

Pan primator dr. Srb po choulostivé afeře
dra. Friče a městské rady a katechetou drem.
Vrátným a před výročním dnem emrti Hasovy
ke „všemu ještě ochuravěl, tak soad dokonce
následkem namáhání při evé pouti do Paříže
k oslavě stých narozenin Viktora Huga, jiš
zajisté jenom s tím nejvěíším sebezapřením
jako representant konservatlivních zásad ve
průvodu mladočeských radikálů dra. Groše,
Nenberta a Březnovského podnikl. Jak se do
vídáme, byl následkem choroby nucen na dva
měsíce opnetiti Prahu, jejíž representaci a ří
zení převzal na jeho místě p. dr. Frič.

Pan dr. Srb, dříve než-li volbu svou za
primatora přijal, vyžádal ei několik dní na
rozmvělenou a proto si všechny eventuality
se přijatím jejím spojené zajisté že dobře
rozvážil a ví nyní, co má činiti. Pan dr. Srb
jest vi zajisté svého konservativního poslání
na pražské radnici plně vědom a jest li jim
dostáti nemůže, toho bude asi jedině příčina
ta, že to nejde. Jak jsme ibned po jeho zvo
lení předpovídali, vládnou v Praze Mladočeši
zrovna tak, jako vládli zde před jeho zvolením.
Jenom v tom je veliký rozdíl, že před jebo
zvolením masili respektovati zásady a poža
davky konservativní, což dr. Podlipný 8 nej
větším taktem činil a nyní:Mladočeší činiti
tak nemusí, neboť nejson k tomu žádnými
ohledy nuceni a proto to mladočeský páně
starostův náměstek p. dr. Frič také nedělá. A
zazlív.ti ee mu to nemůže.

Z koneervativní strany se nyní namítá,
že prý v celé řadě záležitostí zemápánem po
tvrzeného a místodržitelem ve přísahu vzatého
a instalovaného pražského primatora nepo
tvrzený a neinstalovaný jeho náměstek zasta
povati není oprávněn. To jest sice důležitá a
vážná námitka, o níž by se dalo debatovati,
ale dnes jest to ze strany kongervativní jenom
laciná omluva, která stávající poměry nezmění.
Kdyby byla konservativní strana při poslední
volbě počítala vážně se skutečnými poměry a
spravovala se politickou proziravostí, nemasilo
nikdy k těžké a samotné její nynější situaci
na radnici dojíti. Dnes její návrhy a mínění
opravají a upravají na radnici Mladočeši a
kdyby byl býval primatorem Mladočech. opra
vovali a upravovali by Jeho návrhy konser
vativci.

Mondřejší a vypočítavější konservativci
loyalně navýhboduvolby dra Srba primatorem
uznávají a těžce nesou okolnosti, do nichž se
následkem toho a jiston vinou i katolických
činitelů dostali. Proto snaží ee dáti dru. Pod
lipnému. proti němaž dra. Srba dvěma hlasy
prosadili, zadostiučinění tím, že přejí si, aby
v zemském výboru jako jeho přísedící zasedal
také zástupce král. hlav. města Prahy a odů
vodňojí to potřebvo, aby při nadcházejícím
spojení Prahy s předměstími měla Praha
v zemském výbora poměrů znalého zástupce,
jímž mlčky výmlavně naznačován jest bývalý
pražský primator dr. Podlipný. Myšlénka tato
není zavržitelná z důvodů věcných, z osobních
ji prostě zamítáme, neboť nesdílíme zásady
podobného odškodňování nebo svazování rnkou.
Důvody věcné však pro ni mluví proto, že dr.
Podlipný skutečně pražské záležitosti podrobně
zná a dobře by v této otázce znamenal rov
nováhn oproti znalosti potřeb obcí předměst
ských ze strany vinohradského dra. Herolda,
který v zemském výboru asi zůstane.

jetkem, vysokým důstojenstvím, pohodlím. rozko
šemi a uchylovali se v tiché a smutné klášterní
cely, aby tam Bohu bez překážky sloužiti mohli,
Vytrženosť od tohoto světa byla hlavní osou ce
lého života světského i náboženského.

Stará občanská statečnost utekla se v ideální
řád rytířský, kterýž velkou většinou obíral si za úkol
bájiti víru proti nevěřícím, zejména proti pověst
ným v dobách tebdejších Turkům.

Smvsl pro krásu nalezl útulek v neobyčejné
úctě Marianské, jejížto odlesk přenesen v úctu
paní vůbec, jež byly takto z dřívější své skrytosti
postavenv v popředí. Kult a úcla žen byla až
přebnána. K vůli ženám pořádaly se turnaje a
barvy té neb oné ženy vznešené nositi, pokládáno
za nejvyšší vyznamenání, Zkrátka platilo tu slovo
básníkovo:

O vděku ženství, nejvábnější květe,
jejž do věnce svých krás nám život plste,
co bez tebe by byla tato zem?
Tys dum a citů nejkrásnějším zřídlem,
tys nejsladšího povznesení křídlem,
tys mužských duší nejsvětlejším snem,
dech něhy andělské vlá kolem tebe —
a Madonnou se usmíváš i v nebes.

Sv. Čech.
Patrno, že se tím základy veškeréno života

obrátily a že i umění nového směru nabýti mu
silo. Ukazovalo se to zejména v básnictví, jež se
obíralo jen nábožno-milostným horováním a ve
stavitelství ve slohu románském a gotickém, jenž
svou vyhoudlostí forem a svými vysokými klen
bami označoval touhu po něčem vyšším, nadpo
zemském.

A z této touhy nadpozemské vyvinula se

Tolik bylo včasno povědětio pražských
měrech, které očskává na tá změna ho:

ením předměstí s hlavním městem aproto se
také nešíříme o kandidátech primatorství, na
něž jisté osoby po dru. Srbovi, jemně brsy
Jeho období vyprší, již nyní počítají. Na spo
jení tom ovšem že ani pražským, ani před
městským činitelům zrovna nezáleží, ale vláda

kládá z různých vážných důvodů odklad
Jeho za nemožný. Po našem míněnípo spojení

tom vymizí z pražské radnice dosavadní pa
uující tam malicherné osobní spory, jež byl
pramenem nejrozmanitějších nechvalitebných
směrů a Praba jako veleobec postapovati bude
v před cestou, na níž zástupcové jejh budou
závoditi v občanských otnostech a nikoli v 0
sobních intrikách.

Před nadcházejícími prázduinami, jejichž
během bude se nutno šťastným absolventům
středních škol rozhodnouti pro povolání, jež
si pro další svůj život zvolí, ozývá se ze všech
stran výstražné volání, že jsou všecbny stavy
inteligence přeplněny. Volání to má jistou a
to značnou míru oprávněnosti. Právnický stav
jest ve všech svých oborech ve pravém toho
slova smyslu přecpán, stav lékařský jest pře
plněn a nad pomyšlení mizerně placen, pro-.
fessorů bude v nejkratší době povážlivý pře
bytek, tak že universitní stadia k brzkému
výbodnéma zaopatření lákati nemohou. Stojíme

před dobou, kte á bude opět několik let chriti zástapy nozaopatřitelného učeného proleta
riátn. Jeho dlouholetá studia a vynaložené
náklady na uě nebadou. odpovídati tomu, co
tací lidé za to dosáhnou a jak dloaho ještě
badou muset na -to čekati.

Upozorňujeme na to jako ná faktam sku
tečně pravdivé, jehož těžkým důsledkům možno
ee absolventům středních škol vyhnouti jenom
rozumnou volbou stavu praktického. Vzdělaných,
inteligentních obchodníků a živnostníků jest
dnes u nás stále zapotřebí a každý absolvent
středních škol ve praktických oborech nalezne
daleko lepšího zaopatření, než-li jakého se sa
nynější doby může dočkati stadiemi na uni
versitě nebo na technice, ze kteréžto poslední
ještě tu a tam lepší „budoucnost svítá, než-li
z university.

Neštěstím nebude pro nikoho, kdo věnuje
ge hlavně obchodu, který volá po českých lidech,
aby ho zrakou nám cizích vybavili a milionu
zisku z něho plynoucího konečně do českých
kapes získali. Nechť všade, koho se to týká,
o těto věci vážněuvažují a opatrně a wubdře bu
doucnost svých synů volí. To jest lepší, když
někomu zůstane syn doma- po gymnasiu nebo
reálce, než-li potom po stadiích na vysokých
školáchI

Obrana.
Prohlubování Husových eslav už

znamenitě započíná v jednom liberálním ino
ravském obdenníku. Tam k vůli lepšímo po
znání Hasa se dovídáme, že „Hus obhájil
volnost bádání svobodu svědomí. Trochu toho
„bladařství,“ trochu „tnylných .est“ byla by
všemocná hierarchie církevní vždy Haogovi

touha pozemská po něčem zvláštním, neobyčejném,
nevídaném, neslýchaném. Světem toulalo se plno
dobrodruhů, rytíři odcházeli v cizí kraje do bojů
a válek, vojáci navrátivší se a oni dobrodruhové
vyprávěli divotvorné, neslýchané věci a tak byla
mysl lidská v stálém napjetí a duch lidský stále
byl krmen novými a novými neslýchanými udá
lostní. Hledal se kámen mudrců, hádáno bylo z
hvězd, z ruky, prorokováno z karet, věřeno v osud
atd. Zkrátka celá příroda byla plna neslýchaných
událostí čili jak my říkáme, byl to hotový ro
mantismus,

Značí tedy »romantickýs jako neobyčejný,
bajce se blížící, neslýchoný, sensační, ba někdy i
dobrodružný. Odtud povstalo pak i slovo román,
to jest povídka, kde osoby zápletkami neobyčej
nými, našemu způsobu života se příčícími dochá
zejí svého cile, kde se vypisuje život neobyčejněji
než jaký jest náš, kde se jde v před způsobem
zcela jiným, než jek to v životě našem chodí. A
takové středověké romány byly opravdu samé divy,
Ještě jako kluk naslouchal jsem s neobyčejnou
hltavostí neslýchaným a odvážným kouskům En
špigla, o nichž někdy u nás při přástkách se čítalo
z rozedrané, švabachemn tištěné knížky, u níž asi
pět listo z počátku chybělo. Lidový romantismus
v pravém slova smyslu

Než doba romantického středověku vytvořila
i dila nesmrtelná jak v básnictví, tak ve stavitelství
a malířství. Wielandů: +Oberon=, Ariostův »Ší
lený Rolanda, Tassův +Osvobozený Jerusaléme
zůstanou věčně věkův historickou znamenitostí
své doby.

A tato romantičnost středověká táhlu se li
teraturou a uměním mnohá století a byla podnětem



odpustils. Ale že 60 jí vzepřel, že odhalil
červivé její jádro, že nad prestol strnulé au

tority žské stolice postavil rozum a jemu
sjednal vítězství, proto pykal“

Tak píše neznámý rlous v básnickém
nadšení. Skoda, že tohle všecko už Palacký
nevěděl a že to avi Tomek nepřipomíná. Inu,
když máme teď historiky feňáčtější. Ti k svým
historickým básním ani žádných dějepisných
dokladů nepotřebojí. Nač si kaziti očí četbou
zaprášených starých svazků, když každý mo
derní husita věrný obraz mistra Hasa i beze
vší četby v hlavě nosí!

Hus ve svých spisech ovšem poněkud
vyhlíží jinak, než jak jej tací roztroušení
enilkové malují. On bojoval za svobodu tak,
že odsuzoval kacíře do pekla a odporučoval
jejich usmrcení. Dle něho vrchnost má zaká
zati v neděli taneční zábavy, hry v kostky a
vrhcáb; má býti zakázáno v neděli prodávat;
tvrdošijní křesťané mají býti k svatému přijí
mání honění násilně; svatí doktorové mají se
proti kacířům stavěti a jejich naaky hubiti;
kdo se dopustí přestupku proti šestému Bo-,
žímu přikázání tobo má vrchnost bíti a mrakati
slořečený jest člověk takový, který klade ně
kterou světskou snahu nad náboženství; me
věrec jest synem ďáblovým. Toť tak v krát
kosti katechismus Husovy „svobodomyslnosti.“

A nechť jest onen pisatel ubezpečan, že
„trocha toho bladařství“ více Husovi v Kost
nici škodilo, než nespravedlivé a často zcela
prolhané tapení mravů kněžských.

Sv. Bernard, sv. Jeronym a jiní až dre
"ými slovy dotirali na některé nepořádky
v eírkvi — a byli prohlášeni za světce.

Podobně si počínal v Čechách Konrad
Waldhanser a Milič z Kroměříže; a stalo se
jim proto něco zlého?

Miliče docela po jeho smrti někteří kar
dinálové prohlašovali za svatého. Na samém
sněmu kostnickém tepal Jan Gerson zlořády
kněžeké bezohledně. A byl proto upálen? Sám
protestant Denis píše o soudcích Husových:
„Otcové Kostničtí upřímně nenáviděli zlořádů “
(Konec samostatnosti české, str. 4). A Hus
také rozhodně nebyl odsouzen pro zlořády,
ale pro bludy. Žádalo se na něm, aby jen dlu
dařství odvolal; pak že mu církev odpustí.
Tohle přece má věděti každý prostý řemeslník.
Po smrti Hasově za krále Jiřího z Poděbrad
mohla církev lehce celé Čechy získati, kdyby
jim byla povolila jediný blud — oaaka jejich
o přijímání podobojí. A přece tak neučinila
ani celému národu, ač by jí byl z toho plynol
veliký světský zisk. A Husovi, jednotlivci
měla církev „trovhu“ (a slašnou trochu) blu
dařetví bez rozpaků odpostitil Hus vůbec
„červivé jádro“ církve nijak „odkrývati“ ne
musil; co bylo tehdy na církvi nepěkného, to
zual kažlý prostý křesťan, A že nebyla církev
stroulá, a na dobro zkažená, to se dokázalo
tím, že se znovu zreformovala. Za to však po
věrčivá, zkostnatělá a byrokratická církov hu
sitská při svém prvním klesání přes všecky
zuřivé násilnosti na bratřích českých páchané
pomalu dokonala. Nechťsi onen nadšenec aspoň
trochu pročte Wintrův „Život církevní“ Pak
snad nebude dělati ostuda české inteligenci
ani sobě.

————————.
i básníkům minulého ještě století k velikým a da=
lekosáhlým dílům. Ovšem že to byla romantičnosť
již mnohoa mnoho změněné, zabarvená náhledy a
tužbami novověkými. Mohli bychom ji nazvati
romentika moderní.

Předním jejím repraesentantem byl anglický
básník lord George Gordon Byron. Celý jeho
život od kolébky až ke hrobu byl nanejvýš ro
mantický a zrcadlí se i věcně v jeho básnických
dílech. U nás zajisté dostatečně jest znám jeho,
Childe Harold, Vězeň Chillonský, Don Juan std.

Vliv romentického Byrona na novodobé bás
nictvo byl nekonečný, U nás pod jeho vlivem na
psal Mácha svůj známý a pověstný »Máj«. I tohoto
básníka život byl pln romantiky, ovšem že skrovné,
v nepatrných rozměrech, chudičké, jak to ani jinak
u nás býti nemůže. A pod vlivem toho romantismu
psal svůj »Máj«. Tímto svým +Májeme stal se
Mácha nesmrtelným aspoň u všech mladých lidí,
zvláště pak u snivých a zamilovaných dívek. Každý
rok, když se přiblíží první den nejkrásnějšího mě
síce v roce, z tisíce a z tisíce hezounkých úst
slyšíme unyle deklamovati:

»Byl první máj, byl lásky Čas,
hrdliččin zval ku lásce hlas,
borový kde zaváněl háj.. , „«

Romantický ve všednějším smyslu značí také
zjevy přírody i života lidského, jež se označují
neobyčejností zjevu, hloubkou citu a sporem s
obyčejnými poměry. Nejčastěji užívá se slova »ro
mantický« v obyčejné mluvé o krajině, Ne každá
krásná krajina, ne každé čarovné údolí jest ro
meotické. K tomu třeba zvláštní neobyčejnosti.
Divoké strže ve stráních, porostlé březovím a ka
pradinami; balvanyohromné, nakupené v divokém
neladu; potok neb řeka tříštící své vlny přes ně
a tvořící sem tam i vodopády; roztříštěné od

str Rokycenaoslábl od ;oo a dr o
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Politický přehled,
Ve schůzi poslanecké sněmovny 11. června

podal dr. Kčrber vládní osnovu nového tiskového
zákona, v němž jeví se přece pokrok; zvlášť do
chází v al uplatnění volná kolporláž a zrušení
objektivního řízení. Dne 12. června vyřízena a
achválena předloha, týkající se pensí státních a
civilních úředníků, slubů, vdov a sirotků, dále
předloha ohledně sirotčí jistoty dlubopisů ústřed=
ních svazů Českých a nění. spořitelen v Čechách.
Přijat i schválen pilný návrh p. Kubrův na od
stranění obmezovéní prodeje cukrovky na určité
obvody,

Boj o deň z jízdních lístků skončil 13. června
ústupem mladočeských poslanců, Dr. Kórber totiž
v podmínkách v otázce odpisu pozemkové daně
v případě mokra nebo sucha hodlá povoliti, ale
v sákoně musí býti výslovně pod.tčeno, že se
musí jednati o mimořádné sucho nebo mokro.
Vedle toho přislíbila vláda, že se vynasnaží o do
bodnutí se v otázce jazykové, ale nic vice. Mlado
češi dělají se proto vítězi, ač to mokro i sucho
i ten slib ve skutečnosti není nic. Sněmovna
kromé předlohy o odpisování pozemkové daně
vyřídila též předlohu o poměrech stavebních dělníků
železničních a pilný návrh, týkející se snížení daně
z domovní činže a daně z domů.

Dne 14. června jednáno v posl. sněmovně
o předlozezákona, jimž má býti doplnén živno
stenský řád vzhledem k somérům dělnictva zaměst
naného u stavebních podniků a také schválena ve
2. i 3. čtení. V této schůzi ze 35 členů mlado
českého klubu bylo jich ve Vídni přítomno jenom
17 a do schůze klubu, která byla svolána na 10.
hod. dopol., dostavilo se z těchto poslsnců pouze 8.
Zde padá zodpovědnost na voliče, že si takové
nedbalé poslance zvolili,

Daň z jízdních lístků byla 17. t. m. schvá
lena ve 2. i 3. čtení. Spojitost mezi zákonem
o dani z jízdních lístků a zákony o zrušení mýt,
odpisu dané pozemkové a pensích byla do $ 3.
s platností od r. ledna 1903 zařaděna. Poslední
schůze poslanecké sněmovny byla ve středu.

Rozhodnutí o žádosti ministra dra. Rezka
za propušténou odloženo.

„Dle císařského patentu sejde se sněm dol
norakouský 23. t. m., sněm tyrolský 25. a ostatní
21. t. m.

Vyjednávání o rakousko-uherském vyrovnání
zase stojí a dle všeho také brzy k němu nedojde,

Dle zpráv z Vídně kromě povolených již
38 milionů požadovati bude vojenská správa na
nová děla ještě 180 milionů korun.

Předseda franc. ministerstva Combes, zed
nář a bývalý seminarista, zastavil platy ro farářům,
že prý se míchali do voleb. Do voleb se míchati
mají tedy právo vlastně jen zednáři a židé,———
blesků mohutné kmeny, ležící přes balvany a to
pící se v šumících vodách; napolo sbořený mlýn,
tvořící k tomu všemu doplňující stafáž, toť ro
mantika, toť romantika »divoká«.

U nás v Čechách jest taková romantika známa
každému Pražanu, Údolí »Šárka« jest v tom ohledu
nevyrovnatelné. A celé poříčí Divoké Orlice jest
nanejvýš romantické.

Zjevem nanejvýše romantickým jest zajisté
1 každá jasná, tichá, teplá, jarní měsíční noc. Duch
letí k výšinám, oko hledí vyjeveně a v srdce se
vkrádá touha tak pradivná, tak omamující. Což
pak divu, že zejména zamilovaný jinoch jest pln
romantických snů a tužeb a přání! Magické světlo
měsíční, polévající vše svým stříbrným jasem, ro
maatiku tu jen živí a sílí. A ty sny, tv tužby,
kamž by jinam letěly, než k té, která vlastní pří
činou celého toho romantického cítění!

"O vy dítka luny bledé,
o vy divné, plaché stíny,
které jarní noc si přede
ze stříbrné pavučiny,
víl a sotků sbore něžný
na motýlích křídlech spějte
do komnaty svojí kněžny,
snivou skráň jí obechvějte,
na ramena, krásnou šíji,
pod kadeře vonné, temné
usedněte do lilijí,
všeptejte jí v ouško jemné,
ať mi zjeví přeletavý
jenom stín své krásy skvoucí,
jenom obrys drabé hlavy«.

(Sv. Čech).
Romantika sentimentální!

Ve čtvrtek 12. června přijel papež poutníky
z Čech s ksrdinálem knížetem arcibiskupem svob.
pánem Skrbenským v čele.

Od 10. června mešká bulharský kníže Fer
dinend na Rusi, kemž přijel proto, aby odevzdal
caru Mikuláši II. model pomníku cera Alexandra
l., Osvoboditele. Kníže byl s velikou okázalostí
a srdečností všude vítán,

Dosud vzdalo se v jižní Africe celkem
25.177 Boerů; na takové množství Angličané ne
počítali.

V jižních provinciích Číny šíří se povstání
dále. Úřady v Kantonu snaží se před veřejností
zakrýti vážnost situace. Nanking sám je povstalci
obklíčen.

Z činnosti katol. spolků.
Z Černilova. Slavnostní achůne). Stkvěle

vydařila ce schůze, aná na oslava žbletého ju
bilee panování Sv. OtceLva XIII. katol. uárodní
jednotou v neděli dne 15. června, Účastenství bylo jako
obyčejně přečetné; rádi vepomínáme plného počtu pp.
členů jednoty z Libřic, již dostavili se s dp.Ja.
Ungrem. Po uvítání přítomných jasné a dojemně vy
líčil vlp. Josef Mynařík život a působení Velikého pa
peše — řeč vyslechnuta bylo spozorností a nadšením
největším. Po stračném resummé předsedově a vspo
mince věnované i J, V.Císaři Pánu, jenů jest i zvláštním
patronem Černilovaké osady, provoláno s nadšením
třikráte „Sláva“ vznešeným repraesentantům obojí
moci, Na to předseda promluvil o účelích a prostřed
cích spolků — žádal, aby nyní zvláště věnorána byla
péče spolkové knihovně — této věnoval sám skříň a
ne nové knihy 50 K. Následovalo zapsání nových
členů, kteříš opět zvláště z Libřic se přihlásili. Po
projednání některých spolkových záležitostí tato slav
nostní schůze skončena. Členové pak setrvali ještě u
volné zábavě,

Z Libštáte. V neděli dne 8, června odbýval
u nás katolický klub křesťansko-socialní pro okresy
Jičín, Jilemnice, Semily svou sedmou achůzi. Podivnou
a zvláštní jakousi náhodou katolická jednota v Libštáté
žádného oznámení nedostala, ač psal do Libštátu dopis
pan předseda i jednatel polit. klubu. Ačkoliv tedy
oznámení někde uvízlo a k tomu počasí bylo deštivé,
přece přítomno bylo na schůzi na 800 účastníků ze
všech vůkolních obcí a všechny katolické jednoty za
stoupeny byly delegáty. O politické situaci promluvil
předseda klubu důst. p. Jos. Kousal, farář ze Mříčné.
Zejména vysvětlil, proč strana mladočeská zdržela a0
obstrukce při rozpočtu a odložila hlavní bitvu, až se
jednati bade o vyrovnání. Spola poukázal, jak nutná
jest pro nás majorita a ovšem tedy svornost všech
slovanských kmenů. Pak promluvil pan Karel Karásek
ze Studence „O českém státním právu“. Pan Karásek
jest mladý muž, ale řeč jeho byla důkladná a vlaute
neckým zápalem vše ochrátila tak, že po přednášce
jeho celé shromáždění povatalo a zapělo hymna naši
„Kde domov můj?“ Řečník, který měl promloviti
o politické organisaci diecése královéhradecké, pro
nepohodu se nedostavil a úlohu jeho převzal tedy p.
předseda. — Jeunatel vel. p. J. Filler ze Semil po
ukazoje na velikou důležitost podobné organisace,
ciferně vypočítává, jakou velmocí byli by katolíci,
kdyby se řádně nejen zde v našem podhoří, ale všude
řádně organisovali a želí toho, že dosad tak málo ee
mezi katolíky organisaci porozumělo,. Po několika
dotazech, jež zodpověděl předseda klubu, schůze ukon
čena a provolána sláva av. -Otci Lva XIII. a Jeho
Biskupské Milosti Eduardu Janu Nep. Brynychovi,
jako neohroženému bojovníku za pravdu a právo,
Přihlásilo ee několik nových členů a tak klub náš
čítá nyní na 450 členů, Zdař Bůh!

Jednota katol. mužů a jimochů
v Hor. Studenci nepořádá v neděli dne 22.
Června svoji spolkovou schůzi v Rovném u p. Frant.
Břízy o 4. hodině odpolední. Řečniti bude pan farář
Vlčeko Raiffoisenovcea konverei hypotekárních dluhů.

Z Jilemmice. Dne 1. t. m. přednášelv ka
tolické jednotě naší zu četného účastenství vldp. Jos.
Kousal, farář ze Mříčné, o své ponti do svaté země;
za théma obral si „Jerusalém a jeho obyvateletvo“.
Zdařilá přednáška tato velice se líbila všem přítomným.
Výbor jednoty vzdává vdp. faráři nejsrdečnější díky,
že s laskavou ochotou uvolil se přednášeti v jednotě
naší. —

Zprávy místní a z kraje,
Po volebním boji. Vysokovzedmatévlny

občanskévolebníborlivostipřicházejípozvolnav klid
nou hladinu. Každý občan jest rád, že si na 3 leta
zvolil otce města a proto sotva kdo ae odkládacím
rekursem bude si zavalovati po půl letě novou vo
lební námahu. Staly se sice četné formalní nespráv
nosti při volbách, ale výsledek voleb celkem jest ob
stojný. Ve III. sboru prošlo aice 5 pokrokových kan
didátů, ale v druhém a prvém aboru vyšel konserva
tivní šivel mnohem silnější většinou nežli v uplynulém
zasedání. Pokrokáři se přesvědčili, že vliv jejich
může ae uplatňovati pouze v nenvědomělém zástupu,
ale v intellizentních kruzích bývá a díkem odmítán.
Osvěta“ předčasně jásala, že besední achůze zamítla

Řandidstary kněží, poněvadž přehlédla, že kašdý
nemá chuti ve veřejnosti hádati se 3 neurvalými vo
lebními agitatory, ale nedá se jimi terrorisovati. Za
stíráme rouškou odpuštění projevenou slabost cha
raktera mnohého účastníka bosodní schůze, protože
si jednotlivci avé chameleonství jiš odpykali propad
nutím přivolbě. Pokrokářské družina se může jednou
pro vědy vadáti naděje na dobytí II. a I. sboru, pro
tože dnes majorita voličů těchto sborů patří lidem
konservativním, kteří při příštích volbách nadiktají



si kandidáty opětně dle ové chuti a ne dle receptu
volebních kortešů. Rovněš Ize dnes již předem pro
hlésiti, če nikdy více nedocílí pokrokáří ve [IL oboru
takové většiny jako letos. Sotva kdy budonaně spojí
se výrobci piva s výrobci kořalky a sotva kdy jindy
badon trpěny pokrokářům tak kříklavé podvodys pl
nými mocemi a tak sprosté znásilňování voličského
práva jednotlivých občanů ve volební síni. V zastu

itelatví sasedají nyní též lékaři, ale měl tam býti
edle celý špitalní personál. Prozatím jeme spokojeni

s nemocničním externistou. Dobrébo pomalu!Značný
fl mandátů připadl pravováredníkům a mohla vo

ební billance ještě lépe pro ně vypadnouti, kdyby
byli ve III. sbora nenzavřeli « radikaly tak nevýhod
nou emlovu. Obecní zastupitelství jest tedy konečně
zvoleno a nyní jest na něm, aby zapoň část vyslovo
vaných přání občanstva splnilo. Neočekávámeohromný
nějaký rozmach v činnosti, protože finanční stav
obce vyžaduje spíše opatrného a pozvolného postupu.
Jakkoliv hlavní starostí nového výboru bude udržo
vání obecního rozpočtu v rozumných mezích, přece by
chom rádi viděli, aby se věnovala pozornost vtavbě
lázní e dělnických domků. Stavební ruch v městě
našem značně utichne a následkem této ztrnulosti na
stane nedostatek práce a stěbování řemeslníků z města,
Proto obec musí sama v přední řadě poskytovati
ráci domácím lidem a nedbati na liché rady ně

Kterých svých rádců, kteří žíjí sice z místního oby
vatelstva, ale sami práci zadávají cizím živnostníkům.
Hlavně bychom rádi viděli pracovní činnost a méně
zbytečných řečí s okna na ulici. Pro jalové řeči jest
dosti dobrým místem hospoda, ale ne zasedací síň.
Předpokládáme, že stanovisko toto adílí =námi každý
poplatník, jemuž sebe lepší řeč nesníží nadiktovanon

řirážko, zaviněnou snad neschopností otců města.
Složení nynějšího zsatupitelstra nás opravňuje k nej
lepším nadějím, takže lze klidně hleděti příštímu za
sedání vatříc.

Celkový výsledek voleb. Doměstského
zastupiteletva svolení byli ve IIT. aboru jako výboři:
Pp. Petříček Jos. 390 hlasy, Pinkava Alois 388, Ha
lounek Karel 364, Vlach Cyril 340, Mužík Josef 326,
Dr. Dardík Václav 523, Udalrik Josef 3009, Hlavka
Frant. 294, Dvořák Arnošt 286, Rejchl Václav 284,
Růžička Josef 279, Ježek Zdenko 275, jako náhradníci :
Pp. Haňáček Josef 882 hlasy, Štěpánský Karel 297,

Thoř Josef 290, Košťál František 363, Plán Váci. 186,
Medek Václav 182, Ve II. sbora jako výboři: Pp. Dr.
Ulrich Frant. 168 hlasy, Dr. Batěk Leop. 169, Haněl
Ladislav 154, Collino Viktor 130, Hubáček Karel 118,
Sluka Aotonín 103, Beránek Eduard 93, Hanuš Ant.
87, Pazourek Josef 87, Zdařil Frant. 81, Pilnáček Jos.
76, Dr. Zimmer Alois 76; jako náhradníci: Pp. Wipler
Karel 145 hlasy, Dr. Kavalír Jaroslav 187, lek
Václav 115, Jeřábek Josef 70, Dr. Tvrzský Ladisl. 64,
Pajkr František 67. V I sbora jako výborovó: Pp.
Moravec Jaroslav 62 hlasy, Z Isakoviceů Karel 49,
Nermať Josef 49, Steinmsnn Vilém 49, Russ Julins 47,
Th. Dr. Al. Frýdek 46, Weinhengst Viktor 46, Trap
Karel 44, Novák Josef 43, Ctibor Václav 41, Musi
Matěj 41, Červený Stanislav 36; jako náhradníci: Pp.
Šantrůček Jan 48 hlasy, Fiecher František 48, Dr.
Kukla Matěj 43, Th. Dr. Domabyl Gastav 33, Milbaner
Emao. 29, Dr. Hrouzek Frant. 22. Námitky proti tomu,
jak se při volení před ne šlo, podány buďtež v osmi
denní lhůtě praeklusivní, počínajíc 15. červnem, Sta
rostovi města.

II. živmositomskéspolečenstvo v Krá
lové Hradel svolává drahou mimořádnouvalnou
hromadu na neděli dne 22. června t. r. o 2. hod. odp.
do zasedací síně obecního výbora. Na programu na
lózá se volba uatarosty, místostarosty, celého výboru
a náhradaíků. Jeat žádoucno, by schůze tato byla
četně navštívena, aby provedenou volbou nového před
stavenstva nastaly opětně klidné poměry.

Dar. Pan inž. K. Schulz daroval za příčinou
úmrtí matky avé, pí. M. Schulzové, zdejším chudým
100 K.

Mravokáree. kdo čte polemiky„Osvěty“
e námi, musí nutně věřiti, že p. Hajn chce vydati
nějakého „Galanthoma“, aneb založiti si nějakou kon
cessovanou taneční školu. Obsahujít tyto polemiky
tolik šetrných vyzvání ku zdvořilosti, tolik soucitu
8 naší netaktností atd! Kdyby člověk jízlivost a bez
ohlednost „Osvěty“ neznal, mohl by z tohoto volání
po slušnosti nabyti názoru, že ekntečně takového lista
jest zapntřebí, aby mravnost českého východu novzala
za avó, Škoda vak, že „Osvěta“ sama v témže čísle
všecko svým neurvalým tonem pobourá, co hereckou
deklamací o společenské slušnosti pracně v jedné lo
kálce postaví. Vždycky „Osvěta“ ovšem nás nemis
troje, nýbrž jen tehdá, když si povšimneme některého
jejího stoupence. I když omezíme se na poubý výpo
čet dokázaných fakt, jest to vědy „eproaté“. Jako
bychom mohli za to, če stoupenci „Osvěty“ jeon
v nedbalkách mnohem slabší lidé nežli v pokrokářské
říze. Posledně referatem o volbách městských spáchali
jeme zase „neslušnost“. Napsali jsme, če „alliance
pokrokově-židoveko-helvetská“ prorazila avými 5 kan
didáty a hnedle jeme tím dle „Osvěty“ nadávali.
Jednotlivá slova: pokrokář, žid, helvet nejsou přece
nadávkou. Snad trochu v tom spojení těchto tří jmen
jest něco závadného. Ale toto spojení jeme my nepři
pravili, nýbrž ponze konstatovali. Kdo při volbě III.
sbora byl, mobl totéž konstatovati. A kohopři dů
věrné schůzi v Hradci Králové dne 2. června p. Hajn
z těchto tří činitelů postrádal, mohl by nám pověděti.
Volbu samu orésm nezameoškal z této alliance nikdo.
Jestliše se páni pokrokáři za své opojence nyní atydí,
nesvědčí to zrovna o dobrém svědomí. Nepovedeme
více polemiku 0 „rytířskosti“ pokrokářů a „nehonet
nosti“ klerikálů při volebním aktu, protože skoro celý
Hradec byl této „rytfřskoati“ svědkem a není třeba
věci známé ještě opakovati, Připomínáme pouze dopl
sovatelům „Osrěty“, kteří honosí se docela doktor
skými diplomy a tudíž za vzdělance chtějí býti po
kládání, že nedostačí ku |sískání cti ani šířené po
mlavy a anidování druhého v „Osvětě“, ani stálá
samochvála, nýbrě če nutno wvědomitým plněním

přímých povinností a enášelivostí ku přesvědčenírahého úcty si dobývati. Naše doba jiš přestala vě

říti (rásím a žádá skutky. Jestliže však skutky vale,
pánové, jsou v odporu afrásomi vo vašem sarnale,
pakso nedivte,doso-rompadávátewealešnouspoleč
ností. Dobře míněná naše rada nebude snad opětně
připočtenana účet „sprostoty“| :

V mímeřádné schůsi měsískéh
uastupitelstva dne 10. červnat. r. stala se tato
usnesení: Učitelem I. odboru při měšťanské škole
chlapecké jmenován p. Divecký. Špitálská porce mnšské
udělena Jos. Volfovi, šenská Em. Čermákové a Julii
Náblové. Nadace W. W. Tomka udělena p. Krištůfkoví.

Z Besedy. Jak známo, zahájila Besedasvého
času akci v příčině čilejšího prodávání losů Národo

Pisného Massa, ktorá se potkala s velmípotěšitelnímúspěchem. Byloť v krátké době — se necelý týden
před tahem — prodáno v městě našem 565 losů.
Stkvělý na poměry naše výsledek tento nutno výbradné
přičísti nevšední ochotě našich dam, které rosprodá
vání losů osobně ze ujaly. Byly to P. T. dámy: pí.
M. Baťková a pf. K. Trappová, slečny: M. Blasvova,
R. Červená, A. Červenkové, M. Danovská, Zd. Gabora,
A. Handlova, M. Hanělova, R. Helvichova, A. Kalftova,
M.N 0. Nermufova, J. Peřinova, M. Pořinova,
E. Schoinerova, J. Starmova, M. Vieweghova, F. Vo
cáskova, M. Voleníkova. Výbor Benedy oceňuje splna
jejich horlivost m obětavost, jejíš zásluhou město
naše nezůstalo ve vykonávání národní povinnosti za
městy jinými, vyslovaje tímto všem jmenovaným
dámám veřejně svůj dík. — Čistý výtěžek z prodeje
losů 8325 K rozdělen byl etejným dílem Ústředaí
Matici Školské a Národní Jednotě Severočeské.

Bez domova. Dne 17. června o 8. hod. več.
zadržen byl v Komenského třídě policií při šebrotě
chlapec asi 14letý, jménem Hromas Method, nalezenec
prý = Králík, Neví, kde vlastně jeho domov, ani kam
příslušía ada dosudmá rodiče.Snadsenejde útrpná
duše, která se nebožáka ujme.

Nábožná zlodějka. DusoraFrant. z Ha
břiny u Jaroměře, evangelička, jest teprv děvčetem
16letým, ale už se pilně cvičí v dlouhoprstáckém
umění. U p. V. Ruperta na N. Hradci Král. akradls
15. t. m. ženské botky aromán jakýsi, náhradou pak
zanechala tam bibli starého i nového zákona. Stíhána
jsouc utekla v Hradci Král do kostela P. Marie, kde
Bi hezkou dobu pobyla. Ale strážce bezpečnosti byl
trpělivý a dívčinu z chrámu konečně vychátející bez
milosti sebral.

Nemapravitelmý. Křídlo Frant. s Věkob,
jiš mnohokráte trestaný, chtěl o výročním trhu dno
16. t. m. také něčeho ušiti. Na tržišti sebral bese

všeho obuv v ceně 14 K. Byl však lepen a p prohlídce nalezen u něho kožený míšek s 13K ds l,
stříbrné hodinky a j. Cela dalářní snad ho na čas
přivede na jiné myšlénky.

Středelabský komitét. Zasejednon npu
štěno u některých předáků našich od honby za politikou
a přikročeno ka povznssení zemědělských a národo
hospodářských poměrů krajů, ležících podel toku lab
ského, otázkou úpravy středního toku Labe. Dne 8.
června konal totiž otředolabský komitét v zasedací
síni Obchodní a živn. komory pražeké valnou hromadu
za veliké účasti členů, zástapců polabských měst,
hospodářských i průmyslových organisací a krabů
poslaneckých. Předseda komitétu, poslanec a starosta
královéhradecký p. JUDr. Fr. Ulrich, zahájil echůzi.
Po té jednatel p. Váňa podal zpráva o dosavadní
činnosti komitétu. Předseda dodal ještě, še deputaci
do Vídně vyslané dostalo se ujištění, že práce regu
lační zahájeny budou r. 1904. Poalanec p. V. Karela
pojednal pak o projektu úpravy toku labského a
navrhl, aby při všech projektovaných zdýmadlech střed
ního Labe vzat byl zřetel na plné zožitkování vodních
si) k účelům zemědělským a průmyslovým a vypsány
byly ceny na vypracování nejlepších projektů k vy
užitkování vodních sil při badoucích zdýmadlech
středn. Labe po stránce zemědělské, průmyslové a do
pravní. Návrh tento jakož i p řiditele Karlíka, aby
se pomýčlelo na založení paroplavební iabsko-vltavské
společnosti, byl schválen. V resolucí na to p. před
sedou dr. Fr. Ulrichem podané echváleno, aby požádán
byl sl. enóm království Českého za povolení příspěvku
na vodní dráhy. Středolabský komitét vznáší dále na
zemský výbor žádost: 1. aby zasadil ee o to, by
kanalisace středn. Labe již na počátku stavební pe
riody vodních drah zaujala místo dle zákona jí pří
slušící a aby jí pro rok 1904 vybražen byl přiměřený
příspěvek atátní; 2. aby zemaký výbor zřídil poradní
ubor znalců, který by pracoval o to, aby stavby
vodních cest v královatví Českém byly v čas započaty
a racionelně prováděny. Tím program vyčerpán,

„Oliva“, spolsk absolventů obchodníakademie
v Hradci Králové, odbývá řádnou valnou hromadu
B. července t. r. o 6. hod. večer ve spolkových míst
nostech v „Besedě“,

Akademio žákyň hudební úkoly
školekých sester de Notre Damev pensionstě Frant.
Josefa I. v Hradci Král. pořádá se 22. června o půl
5. hod, odpol. « tímto programem: 1. L. v. Beethoven:
„Cbvalozpěv“ trojhlas. 2. Straebbog: a) „Kvapík“, b)
„Pocbod“, c) „Valčík“. 8. a) A. Kůchenmeister: „Ho
dina zutavení“, b) V. J. Novotný: „Poupátka“. 4. H.
Alberti: „Rigoletto“. 5. a) K. Cibula: „Dobré jitro“
valčík, b) J. Pech : „Poslové“ dvojzpěv. 6. M. Schultze:
a! „Air Bobemien, b) „Saneta Lucia“ 6račně. 7. a)
A. Drořák: „Polonézn“ aručně, b) R. Nejedlý: „Ry
bářka“ čtyřblasý sbor. 8. Zd. Fibich: a) „Polka“, b)
„Slavnostní průvod“ pro 2 klavíry. 9. a) B. Smetana:
„Andante“ z opery Hubičke, b) V. J. Novotný: „Mod
litba“, solový spěv s prův. harmonia a boualí, 10,
E. Tittl: „Oavertara na české písně“ pro %klavíry.
1. Š Mayr: „V dáli“, idylla pro 3 citery, housle,
harmonium a klavír. 12, B. Smetana: „Západ slance,“
trojhlasý sbor. 13. a) E. Auber: „La muette de Por
tici“, ouvert. pro 2 klavíry Sračné, b) E M. Ratte:
„Dudáček“, trojhlae.

Ponť de Staré Heleslavi. Nadni 6. «
7. července t. r. povolen jest zvláštní vlak pro poutníky
do Staré Boleslavi. Vlak vyjede ze Staré Paky dne
€. července o 13. hod. 87 min., tak že se k němu
dobře připojiti mohou obyč. vlakem poutníci z Jilem

mickaa přibíratise budoupoutalelnávšechstanicích.
ZOstreměže te v 1bod.50-min.,=Bydšova2.bod.,s Vel,Osohao3.bod.36min,s Po

čbrad o 3. hod. 5$ min.a přijede se do St. Boleslavi

okolo 5. hod. odpol. Comýjízdní u- jako loni; salístekIII. třídyze8t a N.Pokya sBlo
hradu 4 K 40 h, se Lhoty Šár., Ostroměře, Ohnišťan
a Smídar 3 K 00 h, = Nor. Byddova 2 K 80 h,
s Chlumce3 K 40 h, z Poděbrad1 K40 ha s Nym
burka 1 K 30 h.' Na oprávní výdaje nechť přispěje

každý poutník6 haléří. Zpět pojse se ze St. Boloslavi dne7. července po 3. hod. odpolední. Prosí se
co nejuotivějí vd. farní úředy, aby tato pouť při
slušbách Božích oblásily a odporaditi ráčily. Spole
osměluji so žádati za laskavé alespoň přibližné adání
počtu poutníků nejdále do 24. června, aby se vědělo,
mnobo-li lístků jízdních má se poslati ns dan
stanice. Vše vyřídí farní uřad ve Žlunicíoh, pošta Vy
soké Veselí.

Výstava v Heřicich. Vměsícisrpnupříš
tího roku konati se budev Hořicích krejinské hospo
dářsko průmyslová výstava. Přípravné práce jsou
jiš v plném proudu. Blišší podrobnosti intereesentům
na požádání ochotně adělí jednatel výstavy pan V.
Jelínek, učitel v Hořicích.

Kde je lépef V obci V. jest spolků.ně
kolik. Vysloušilci, hasiči a jiní. Vysloužilci i hasiči
chodívají každoročně na slavnost Vekříšení Páně do
přifařené obce L., též i o Boším Těle. Na oktáv Bo
šího Těla však obyčejně chodívají na M. S., kdež jest
postavena kaple od panství barona Op.—ra, kterážto
jest přifařena k drahé farnosti N—Í, a jen v neděli
(oktáv) Boží Tělo se zde slaví. Letos ptali se hasiči
vysloužilců ve V—m, půjdou-li téš do L. na Boží Téla,
„Nepůjdem“ začla odpověď veteránů, „v L. mení pi
vovaru, to raději půjdeme na M. Ska—, tam alespoň
s toho kouká trochu cblasta“. A ali. Vádyť dostali
„půlka“pivall

Z Kněšle u Král. Hěstee. „Vik hnbuje
na jehně, de prý ma kalí vodu“. — V časopise „Čes.
Polabí“ č. 36. bylo laskavě vspomenuto našeho poli
tického klubu křest-eociál. v Kněšicích. V tomto
zmíněném dkolním slohovém ovičení v Č. Pol. bylo
vytištěno ale mnoho „nejmeného“, pročež podáváme
Inlo něco ne objasnění. Především: Klab náš katolický
nebyl „rydapán so země“, jak si líbil na této frázi
pochutnati pan dopisovatel, ale aaložen byl po delší
úvaze, když konečně sešlo 80 z jara 1900 více vášných
mužů naší farní osady, kteří nutnost jeho usnali za
příčinou obrany proti vnikajícímu do obcí internac.
socialismu a za příčinou ochránění ae před tiskem
protinábošenským, který, jek mimochodem řečeno a
dosti snámo, tebdá ct. Hosp. Beseda v Kněšicích (od
kučse založená) i přes prosby — i v soukromém bytě

konané —podporovala. A čítá spolek náš ze IV. i
z té „V. kurie“ členů celkem 70. A nebylo se strany
našeho katol. spolku šádného nepřátelství vůči ct.
Hosp. Besedě; však v naších schůzích vědy ponkaro
váno, že nejeme spolkem proti H. B. oposičním, že
dobře mohou oba epolky při svých úlobách vedle zebo
působiti. Jende brzo přesvědčili jemeae, še jeme trnem
v oku! Nepřipočítáráme to docela ne vrab ot. Hoap.
Besedy — i totol — ani když nás „vťipný“ pan
jednatel v zápisu výborové schůze Besedy posměšně
nasval „katolickými tovaryši“. Přičítéme toto a jiné
jen těm pp, u kterých, jakošto „zvláštních“ katolíků
je každá i jen zmínka o katolotví jako červeným
saknem na popuseníkrocsna. A s toho vyšel i dnešní
náš spor s Besedouo jeviště. Jeviště bylo zde v Kně
šicích avébo času, ještě než Beseda byla založena,
k tomu cíli od některých uvědomělých a obštavých
občanů zřízeno pro vzdělání mladého lidu a propůjčeno
k užívání dočasným ochotníkům. Když pak Hoseda
zalošena, použila i ona jeviště již ta stávajícího. Ale
práva k něma výhradaého Beseda nikdy a nijak ne
nabyla. To doavědčí snadno kromě bývalých ochotníků
i eami mnozí členové Besedy i také její bývalý zá
slušný jednatel, kdykoli bade potřeba. Nebylo tedy
od nás drzostí, když jeme svého časn od besedy vy
fadovali „zdvořile“ vydání jeviště k divadelnímu před
stavení, které dávati chtěli ochotníci naši. Cu se týče
četby v Kněžicích, zatím jenom tolik: My „katoličtí
tovaryši“ ze IV. a i s té V. kurie čteme, co Ččísti
obceme, totiž naše katolické Časopisy a kromě těch,
jak známo, také časopisy hospodářské. „Červánky“,
„Rašpli“, „Právo lidu“, „Čas“ atd. ovšemneodbíráme;
to ponecháváme zase těm pp., jimě Be tsková četba
libí. — O „ubrouska“ my nemluvíme, poněrač je
u nás ubrousek obyčejnou věcí,

Výlet do Tratmevu. VýborBesedypolšás
dán byl Čechy Tratnovskými, aby uspořádal výlet
spolků královébradeckých do Trutnova dne 29. čer
vna t. r. Naši krajané Trutnovětí vřelými slovy odů
vodnili velký význam podobných výletů pro menšina
trutnovskou. Program výleto, který i širšímu obecen
stvu plekáty na rozích bude osuámen, takto jest
stanoven: Odjezd s Králové Hradce v 6 b. 23 m.
ráno, příjezd do Trutnova v 9 5. 12 m. Dopoledne
problídka města a bojiště, společná hostina ve dvo
reně Národního domu (convert 2 kor.), odpoledne
rabradní koncert v Národním domě (vtapné 30 hal.)
Odjezd z Tratnova v 6 hod, 26 m., příjezd do Rradce
Králové v © hod. 13 m. večer. S opřímoon radostí
vítáme projektovaný výlet a nadějeme se, že účasten
ství bude skotečně represontativní, našeho města
důstojné. Kdokoliv společného obědu záčastniti co
bodlá, nechť zašle avon přiblášku nejdéle do 35. t.
m. výbora Besedy.

Pouť k sv. Prokopu ma Wázavě.
Z Kolína vyjede se dne 3. čerrence c.k. rak. státní
drábon v 7 bod. 16 min, ráno. Poutníci mobcu při
aedati nejen v Kolíně, ale i v Červených Pečkách,
BRudboři« Chotoochově. Zpáteční lístky možno dostati
u pokladen nádražoích anobo u příslněných farních
úřadů, které se uctivě žádají, aby na tuto ponť
osadníky uposornily, Zpět se vyjede 4. července o B.
bod, 65 min. odpoledne.



| Různé zprávy.
„Úeští“židéaMaticeŠkolská.Svého

času zakládány byly pilně spolky Českotidovoké, jejichě
účelem Lylo pěstovati mozi židy propaganda v tom
aměru, aby se mostavěli proti Čechům nepřátelsky.
Podobný spolek založen i v Českých Budějovicích, jenž
stal so též členem tamní Matice Školské s měsíčním
příspěvkem 60 kr. a Národní Jednoty Pušumavaké, ale
nedělalo se nic A tu nedávno českožidovský spolek
oznámil Matici i Jednotě Pošum., že vystapuje
z členstva jejich, po:něry še prý nedovolují setrvatí
dále wezi nimi. Ovšem, tak zvaný český žid, jak Jiho
české Listy dokládají, ja „Čechem“ potud, dukud mu
to nese dobré úroky. Jakmile však mu přestane České
„vlsutenectví“ vynášet, praští ním a je zase věrným
slabou Germamie, třeba jej Němci, kde ho nepotřebují,
olkopávají. — Českobadějovičtí židé udržojí německý
dům, židé řídí a Taschkem politický život německý na
českém jiho, židé tvoří 60 procent členstva Tarn
vereinu, židé podpornjí hojně Bohmorwaldbond, zano
dají .v jeho výboru, šidé agitají pro Schalverein a po
řálají v jeho prospěch elavností — zkrátka, kdyby
nebylo židů, Němciby již dávno v Č. Budějovicích
nevládl.

Pracajte ! ve stáří. Slarný římskýstátník
Kato počal se účiti řečtině ve avém 80. roce. Sokrater*
v pozdním stáří počal se učiti hře na hodební nástroje.
Plutarch učil se latině od 70 do 80 let. Franklin po<4

čal utudovati filosofiipo dosaženém bo.roce. — LadikManaldesco sepssl „Pamětí ze svého života vě včkn
116 let. Ugilby, překladatel Homéra a Vergilia neznal
řecky ani latinsky do svého 60, roka. Boccaccio půěal"|
pěstovati literaturu po svém 35. roce. Sir ty
Spelimano neuměl ve svém 30. roce sni čísti ani psáti,
a stal se přece jedním znejvětších aoglických učenců

Český edbor zemědělské rady pro
království České dle desáté výruční své zprávy za
rok 1901 koupil pro hospodářské spolky a jiné 172
subvenčních býků, jichž cena j s výlohami doprav
ními obnáší 101.789 K 90 h, z čehož celková sab
vence zemědělské rady je 50.869 K 95 h. — Do
20 plemenných stanic skotu roku 1901 nově sříse
ných koupeno celkem 170 kusů v ceně 109314 K,
s Čehož připadá na sabvenci zemědělské rady 46.256
E. — Na zvelebení chovu vepřového dobytka zřízeno
bylo z dotace na rok 1901 v obooau 10.000 K. po
volené 41 plemenných stanic, 16 atanic kančích a 1 ple
menný ústev. — Ku podpoře cbovu ovcí, koz, králíků,
drůboše, včel a hedvábnictví určeno bylo 4389 K-—
Na zalovňování poukázáno z dotace zemské a státní
80.676 K 89 h, z čehož mělo býti zalesněno přes
777 jiter pustých pozemků. | Tof jenom část činností
zemědělské rady.

Oplčí dívka. Ze severního Siamu přivezena
právě do Evropy cestovatelem drem Lambertem pěti
letá dívka, která, jsouc na celém těle sratí porostlá,
má nohy jako opice v drabý pár rukou přeměněny,
Také duševní vlastnosti opičí dívky jsou velmi ne

potrné vyvinuty, i hlas podoben je opičíma akřeka.odivná bytost tato, jménem Sbwe Maong, pochůzí
2 pověstné rodiny „buňatých lidí“ ze stamské obce
Lathoan, obydlené indickým kmenem Lao. Kmen ten
je vyznavačem budhismn a skládá se z lidí malých,
průměrně jen 1'/, metra vysokých. Celá rodina Shwe
Maong od pradávna patří již anezi „lidi hnňáče“, jací
ojedinělevyskytajíse zvlištěv SivifiuMexiku.Vo
brazení „opičí dívky“ přináší včís, 73. „Svět zvířat“.

Jak to v tom našem parlamentu
vypadá. Pod tímto záhlavím píše „Český Východ“:
Jistý občan z Chradimi navštívil dne 21. m. m. ví

deňský parlament. Ačkoliv každý, kdo tam byl, učinil
si již úaadek o tom sám — také noviny to líčí —
avšak obyčejně daleko mírněji, než by dle pravdy
psáti měly. K vůli zsjímavosti uvádíme část jehu vý
povědí: „Přišel jsem do parlamentu“ vyprávěl „po 18
letech.“ Obraz, který se mi naskytl, mne naplnil trap
ným zklamáním. Sněmovna byla (akčka prázdná. Za
460 poslnaců, kteří tam býti měli, napočetl jsem jich
tam puuze 6z. — Nejčetněji zastoupena byla galerie,
kde | obecenstvo obého pohlaví napínalo — sluchy,
aby právě mluvícího řečníka ulyšelo, což se však tak
lebce uozdaří, nebot ani v ložích není ničeho slyšeli
Předseda sněmovny mrzntě seděl u uvého stolku, zíval
a brál si. tužkou. Když se touto „prácí“ byl již
unavil, odešel u místo jeho saujal místopředseda,
který, nesleduje ani co řečaíkmlavf, klidně četl „Nene
Freis Presse.“ — Českých poslanců bylo viděti jen 6.
Kolem prázdných křesel obcházeli sluhové, listonob: a
p poslanci tu a tam v malých skopinách sbromáždéní
se navzájembavili,žortovali,jiní sedělizasev takové
posici, která ani do poněkad sludnějšího hostince se
nehodí. | Vše to činilo dojem náramně trapný, ode
všad zírala líná netečnost, ospalost a konečně i nes
dostatek vkusu a ulodných způsobů. Ale přes to vše
se budou při nových volbách poslanci dušovati, že
jsou ryzí a obětaví vlastenci. Jestliže se utará 0
národ takt) vlastenecká elita, jak to vlastenectví vy
hlíží teprve u prostších občanů, kteří za svou lásku
k vlastí desítka donně neberou? Čím se víc boucha
ronských vlasteneckých frází mesi lid hází, tím více
ws jeví na odiv atavéné vlastenectví přetvářkon, Nyní
k satušování vlasteneckého bankrotu se ožívá osoby
Husovy. Alo ta nám pomůže z bahno ještě «méněnež
naši „vlastenečtí“ parlamentáři. Těmi oslavami Hu

| novými se vlasti sotva pomůže, jestliže příště budou
svolení tací poslanci jako nyní.

Pozemštění pojlšťování. Voškerév číši
naší stávající pojištovny přijaly sa rok 1890 úhroem
K 1.118,680.907:53,zčehožčistý zisk K 17,763.70408,
Ztoho ns domácí pojišťovay naší polovice říše připadá
K 799,663.V78, zisku K 13,496.717:87; na maďarské
společnosti v Rakousku obchod provozující K 146-8
mil. s čistým ziskem 19 mil. Cizozemské opolečnvsti

při K 178 mil., čistého zisku docílily 23 K mil.ácí pojišťovny v Čechách,na Moravě a ve Slezska

mil. Poněradá v zemích korony České mámevelmi
málo domácích pojišťoven, věnují se tomuto obchodu
většinou buď společnosti cisokrejné, mající ústřední
správu ve Vídni, v Budapešti nebo « Terstu, anebo
vůbec pojikťovny cizozemské. Přísinání činitelé iuěli
by ne tudíš postarati. aby pojišťování bylo pozem
štěno. by čistý zisk, docílený obchodem pojišťovacím,
zůstal sachovánté které zemi, nikoli však aby patoval
do kapes cizích kapitalistů aneb aby ee pojišťovalo
u naších ústavů jeko je „Slavie“ atd. Šířejí o tom
pojednává JUDr. Jos. Sládeček v Praze ve spisku svém
„O pojišťování z sutonomního stanoviska“.

Laciné a vydatné léčivo máme doma
právě proti takovým chorobám, jež léčíváme drahými
a zhaate dosti bezcennými lektvary. Jsou to blednička,
chadokrovnost, škrofle, slabost čiv, rhonmatismas, vod
natelnost a mnohé jiné podobné choroby, bteréš jsou
dosti rozšířené i na venkově, Osvědčeným a dobře pů
sodícím léčivem jevu skořepiny z vajec čerstvých. Sko
fepiny z vajíček sdravých se očiutí, v chlebové peci
ansbo na kamnech usuší, ns jemnou moučku rozdrtí
a pak denně užívá ve prášek třikráte po lžící kávové
buď ve mléce, anebo ve vodě. Vejce obsahaje velice
mnoho vápenatého f forečnanu, z něboš kosti lidského
těla jeon zbudovány. Prášek zmíněný působí jednak

„jako počivťující prostředek, jednak se tělu dodává
hojnost látek koatitvíragch; tělo posilajících, a tím
se vyavětřují léčivé účiďíky tohoto domácího léčiva.

M (Expos ce výstavmí na jihočeské hospo$dářské, průmyslové a národopisné výstavě v Táboře
badou Sbobaty, zajímavy a moohými originelními
přednřěty opatřeny. Upozorňujeme zvláště naše kraby

Wirnastenské a výrobní na názorné poučení, které jim
plynonti bnde z návětěvy výstavy této a ješ prakticky
badou moci zužitkovati. Rovněž čeští zemědělci a
bospodůří přesvědší se ve svém oddělení o pokroku a
vymoženostech české vědy zemědělské. Výstava ute
vřena bude dne 3. arpna. Výkonný výbor vyjde
s ochotou vstříc každému vyslovenému přání.

Trestní práve obce. Dle$ 82.zákonaze
dne 16.dubna1864kdyžjest vzákonecha nařízeních,
vztahujících Be k odvětvím policie místní, k působno
sti obca ($ 28) náležejícím, trest nějaký vyměřen, a
když není na přestoupení těchto zákonův a nařísení
zákonem trestním nějaká pokuta uložena, příslaší eta
rostoví společně se dvěma steršími obecními v tako
vých přestupcích právo trestní vykonávati. Jiných
pokut nežli peněžitých, anebo nemobl-li by vinník
platiti, jiné pokuty nešli věsení, není dovoleno uklá
dati. Zákonem tímto propůjčena jast obcím moc, u
věcech místní policie ne týkajících tresty ukládati.
Přenesení této moci na obce jeví se jako nutný ná
sledek vamosprávy, jako podstatná podmínka svobod
ného života obecního. Leč může býti semospráva obce
blahodárnou jen tehdy, jestliže obecní život, prost jsa
veškeré libovůle, o povný opírá se pořádek; stejná
pak přislibovati si jest z trestní moci obce kýžených
výsledků jen tehdy, jestlíže moc tato o zákony se
opírá.

Čtěte a rozšiřuje pozoruhodnou novinku!

Mistr Jan Hus nobo sv. Cyrili a Me
thoděj?

Kdo má o uárod větší zásluhy a zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jan Vychodil. Cena 10 hb,

Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě
(Morava).

«Zasláno).

Provolání.
Přemnozí účastníci poutí do Praby a na sv. Ho

ru i letos přiblašovali se ku pouti nové. Než neoylo
Iz+ při nejlepší vůli letou pouť tu pořádati. Aby však
přání toliku žadatelů axpoň nějak ae vybovělo, bude
uspořádána

společná pouí
do staroslavného poutního místa vo Staré Bo
loslavik tamní zázračnéBodlčosBoží v don

jejího svátku Havštívoní,

Oslavíme tím apola i významný jubilejní rok
panování Sv. Otce Lra XIII a v těchto tak rozrnše
ných dobách osvědčíme zjevná avou víru 8 vyprosíme
si pro sebe prostřednictvím Matičky nebeské požeh
nání Božího. ——

Pořádek pouti:
V sobotu dne 5. července o 1. bod. 32 min.

odpoledne vyjede re zvláštním vlakem z Hradce Králové,
Poutníci mohou přistoupiti v Praskačce-Urbanicích.
Dobřenicích, Káranicích, Chlumci, Zíželicích, Libňovsí
a Vel. Oseku.

Cena lístka tam i zpět i s příspěvkem na spo
lečná vydání obnáší: z Hradce Králové 2 zl. 5 kr.,
s Praskačky Urbanic, Dobřenic a Káranic 1 zl. 68 kr.,
z Chlumce a Žíželic 1 sl. 49 kr., z Libňovse a Vel.
Oseka 1 21. 15 kr.

Pro dvě děti ve stáří od 4 do 10 let stačí jeden
lístek. Pra dítě jedno též celý Jístek,

Hodina odjezdu jest tak voleua, aby v Hradci
Králové mohli přistoupiti i poutníci z jiných sfanic
před Hradcem Králové.

Do Staré Boleslavi přijede se o 4 bod. 46 min.
odpol. Průvodem půjde se na posvátná místa a pak
vykonají poatníci sr. zpověď.

V den Navštívení Pann; Marie přistoupí všichni
ko stolu Páně a zúčastní se pobošností, jicbě pořádek

mají úhrnný příjem K 696 mil. a čistý zisk K 35 zvláště bude ohlášen.

O nocleby bade předem postaráno.
Za Staré Boleslavi vyjede zvláštní vlak dne 6,

července o 3 bod, 56 m. odpoledne a přijede do Hradce
Králové o 6 hod. 56 m., odkud opět jest dobré spo
jení na všechny strany.

Přihlášky dějí ne zasláním příslněného obvosa
za jízdní lístek do dne 29. června děkanskéma úřadu
v Černilově, by počet osob z jednotlivých step c
ku pořízení jízdních lístků přesné udati se mohl.

Na pozdější přihlášky nelze vzíti dádného oble
du, ježto dráha více šádného lístku nevydá.

Prosíme uctivě veledůstojné duchovní správy 0
dobrotivé spolupůsobení: zúčastnění se n vedení prů
vodu, prohlášení této ponti a sepisování přiblešu
jících ae. : "

Listérnar«redakoe.
Doavědčnjeme tímto, že nám zpráva „Ze Zbi

alavi“, v čís. %28.£. 1 ze dne 0. Června t. r. veřej
něná, nebyla saslána katol. duchovní správou ve
Zbislavi.

Prosíme všech svých příznivců, aby nám ze
svého okolí pilně podávali zprávy, které by věsobren!
zajímaly.

Kathreinerova oo 000
sladová káva Hincippova

e 
OKO

Pronajmutí
bytu.

V čísle domu 36., jehož majitelem je
biskupské konsistorium, pronajme se byt
v druhém potře s vyhlídkou na velké ná
městí o 2 velmi vkusně a pohodlně upra

vených pokojích, s kuchyní a alkovnou i
s ostatním příslušenstvím, pro vedení domác
nosti potřebným.

Byt ten ihned může býti pronajmut
a obydlen.

AOKDOOKOXKOXOX

Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přízežný soudníznalec a odhadce

v Hradci Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů. zlatých, stříbrných a pravých
českých pgranátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského +tříbra, ozdobné stolní
nádobí, voškeré zlaté a atříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drabů se zárakou !—3 roků za ceny levnější

než věude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky ve přijímají a levně zbotovají, téš
veškeré eprávky hodinek ae vyříznjí.
PNP-Vše za levné ceny. "fi

Staré skvosty se kupují a vyměňují.
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Superfosfáty «£
animální a minerální;

nejlevnější fosforečné hnojivo pro všechny půdy.
Zajištuji rychlý účinek a nejvyšší výnosnost,

Finna k podzimnírajsježnelze žádnou jinou kyselinou fosforečnou nahraditi.

(kolovatiny!

Poštornskou sádru auporfosfátovou ka vrch-|
nímu hnojeníjetelišť a konsorvováníchlóvskémrvy, ploní vápno

dodávají 3 přesnou zárukou obsahu

0 tořánnazaKyeslinuA. SCHRAM v.Břeclavi-Poštorné
direvot 4 umělá hnojiva 4 v Lisku-Boztakách.

čí z Ústřednípisárna:PRAHAPane 21,

PALD US 8 PO
vHradolKrálové,velká m

Navštívenky

Jediný křesťanský modní závod
v dámských látkách.

všech druhů
nabízí Hedvábné a vlněné pokrývky. Šátky na hlavui převěsné,

Uplné garni .
Biskupská gap“ Uplnégarnitury."W

knihtiskárna. Vsory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863.
o Samety <“ Pevné ceny. fi- FPlyše.é V

We“PROČ "8
kupaje každý housle, struny jakož i veškeré

hudební nástroje
t tve skladě Jana Čermáka v Hradci Královéč. 19

vedle o. k. loterie?

[Protožemázbožídobré a levně prodává."již

Též správky, zvláště houslí přijímá

PYC>4C+a přesněvyřizuje.PdFMC00?
me ZACULONY

krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné, 3
záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story), záclony
látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

JAN STOUPÁ
Praze, Václavské nám. č. 32.

A AG DOL- NOU

Lidový nápoj.

v sáčkách

ůóh
v balíčkách

ů4h ů 20h

cukrovinkya

= SUKNA
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 Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

T©PP Po
BF" Pozor:"E

Všechny otěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného oroc. octa upozorůujeme, ževý
nosem ministerským se dne 19./6 t. r. veškeré ky
seliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh a velkými reklamami

uvedenyb0 jsouzakázány, jelikož zdraví lidskémujako škod ivé uznány jsou.69
|

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný
|

: ocet ovocný vinný,
po

|

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

č továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
(

Jablka vešker. druhů a každé množství
„kupuji se dle dohodnutí."oDUDB©Brio ©

dos, Krejčík v Praze
20 © (založenor. 1880.)

umělecký závod sochařský
= nřezbářskýpropráceko

stelní odborně zařízený.
© © © Pisárnaa dílny:na Letné,Belcrédiho třida G13—VI1 Sklad: Velká

Karlova ul. 6 30. Budova Sv.. Vác
=>" lavskésáložny,

doporučuje uctivě: jesle. křížové cesty, Boži
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křiltelny, konsoly, evícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů u dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů u kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodu.
Původní nákresy, cenníky u rospodty besplatné a

franko Ceny levné a příznivé platební podmínky.
© Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. O8

:

PUPP:

Vackova plzeňská velkorestaurace

v Praze, Ferdinandova třida.

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
O* Fivo z měšťanského plvovaru v Plzni

přímo od čepu. “fjš
Slavnostní, svatsbní a přiležitostné hostiny upravuje a obstarává
k největší apokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, licbotivému

uznání P. T pp'. hostí z Fraby i z kraje.

Václav Vacek, majite!.



Františka Poimona,
čestného konst. rady, čest. děkana a farářé Dešenského na odp., bisk. notáře, českého spisovatele a buditele národa,

čestného měšťana Polenského atd.

súčastnili, zvláště vdp. duchovenstvu, velect. učitelstvu, sl. městskému a obecnímu zastupitelstvu v Polné, sl. okr. zastu
pitelstvu polenskému, všem P. T. slavným spolkům a korporacím, všem dárcům skvostných věnců, všemu ostatnímu
občanstvu Polenskému i okolí, jež hojnou účastí poslední poctu vzdalo zvěčnělému,

srdečně a vřele děkujeme,
Wroucí dílky naše platí též všem i jednotlivcům, kteří u příležitosti úmrtí zvěčněléhodopisy sou

strastnými, důkazy srdečného účastenství v úašem těžkém zármutku nás pamětliví byli.
Zatytoskutkyláskykřesťanskévolámevšem:*ZAPLAŤ VÁM PÁN BŮH.
V Polné, dne 17. června 1902.

F'rt. Sebestiík, katecheta. Josef Simek, děkan.

—

2

TZOOO0l
ZR

SE

TTČeza

P

Sa

%ŽS

ZN

Jediná odborná dílna toho druhu v Hradci Králové.

ORP-Zlatámedaile.gy Odborná dílna sochařská a kamenická 7 ke“ 57e4e

Františka Pražáka v Hradci Král.
u Pražského Frředměstí.

Doporučuji se P. T. obecenstru ku provedení prací sochařských, kamenických a ornamentálních v mramoru, sionitu, žale
a pískovci. Umělá práce kamenická a ormamentální pro pány stavitele. Veškeré práce hřbitovní jako: hrobky, desky do sdí, pomníky.
Provedení prací těchto věnují jakožto odboraík veškerou péči, by vše bylo řádně a architektonicky provedeno Za vzorné provedení
veškerých prací ručím, tak že může každý volně znalce sobě povolati.

Práce figurální provádím buď dle modelu neb fotografie a mohu katdébo pana odběratele řádné obaloužiti. Návrhy reb
skizy dle přání v každé době a zdarma. Písmo při odebírání pomolků neúčtají. Dále upozorňuji na nové zřízený sklad sienitových,
mramorových a pískovcových pomníků za ceny levné.

Prose o laskavou přízeň, známenám se v detě
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Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1800.

Vyrábí veškeré draby talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

oboru toboto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakásky vyřizvjí se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gaP*Mnoho pochvalných dopisů k dieposici.jj



Beseda.
Poeměry v. Jernzalémě.

Píše J. Komal,

Bude zajisté zajímati, povím-li něco o 80
ciálních poměrech jednotlivých vyznání v Je
russlémě a o městě samém. Tu ovšem musim

po lidmi našimi. Katolíků tam žije as 2000,teří mají svého bieknpa či patriarchu, jenž
je též biskupem všech katolických příslušníků
ve 8v. semi roztroušených. Z řeholí máme tam
frentiškány, kteří vedou duchovní epráva ka
tolíků a farářem jeruzalémským je t. č. Čech
P. Kohout, tuším ze Sušice; dálejsou tam do
minikáni, mající jakousi vysokon školu a se
minář, školní bratři, kteří mají školu téměř
v každém větším městě Palaestiny, Syrie a
Egyptu, dcery sionské, eucharietické, sv. rů
žence a karmelitky, rekrntující se z domácího
obyvatelstva; máme tam tážsirotčinec, hospo
německ.ch katolíků, rakonský hospic. nemoc
nici milosrdných bratří, tedy ústavů, jak je
viděti, dost, abychom důstojně byli repraesen
továni. Pouze je třeba, abychom ústavy ty,
zvlášť tedy františkány, nenechali živořiti, vždyt
každou podporou h«otnou i mravní dáváme
vlastně na Jevo lásku k Tomu, jenž ae zde
vtělil, žil, učil, trpěl, omřela na nebe vstoupil.
Dnes je mezi katolíky žádoncí jednota; nej
krásnější soukromá budova městská — ra
koaský hospic, jenž stál čtvrt milioan zl. —
patří nám, máme svou františkánskou knih
tiskárnu, jen jedno nám schází, řád, který by
se vědecky vyšinul tam, kde jsou učení jesuiti
beirutští, aby vedle vědyi umění došlo zdo
svého prohloubení, neboť není to zrovna potě
šitelnym úkazem, jest-li v celém městě marně
bychom hledali jeden obraz, jednu sochu ceny
opravdu umělecké, aueb aby z řeholních síní
vyšlo dílo opravdu vědecké. Ovšem nepřed
stihli nás ani protestanti, tím méněŘekové, alo
to nestačí ani na útěchu, ani na omluvu. Co
moblo býti na této půdě již vykonáno pro srov
návací jazykozpyt, co pro prameny nejstarších
dějin lidstva! Ja však těžko oddati se vědám,
kde scházejí nejnatnější prameny a pomůcky,
kde neorovnané poměry kultorní, společenské,
národnostní, ba i životní tolik obtíží denně
savalnjí,

Protestanté němečtí bojovali dříve rovněž
sanglikány, dnes však, kdy Německopostavilo
se zde na vlastní nohy, jsou poměry klidnější,
uno jsou i za jedno, kdykoli se jedná o svorný
postup proti katolíkům. Nedá se upříti, že sem
posílají lidí intelligentní, že císař Vilém při
své návštěvě učinil pro ně něco, co by se snad
dádnéma jinému nepodařilo“), avšak přes to vše
nemají velké budoacnosti, nejsouce vážení uni
od Torků, kteří nedovedou pochopiti, jak může
ee někdo nepostiti a nectiti Sit Miriam tak,
jak to vidí u latiníků a Řeků.

Z křesťanských vyznání jsou zde nesjede
nocení Řekové, Arméni, Koptové, Drusové a
Abyssinci. Drasové a Arméni jsou monofysity,
věří totiš jen v jedna přirozenostJežíše Krista.
Arménů mnoho není, ale tvoří nejbohatší část
obyvatelstva; obchod a banky jsou v jejich
rukou. Konsnlární dragomaní jeou většinou
Arméni, kteří jsou nad Řekyi Židy chytřejší.
Jim náleží bohatý klášter na Bionu, kde sv.
Jakub byl sťat. Jich duchovní mají na Jid ne
obmezený vliv.

Nejmocnější jsou Řekové, kteří skoupí
každý pozemek, který je ke koupi, stavějí,
zvolebují, takže půjde-li to tak dále, bude jim
náležeti jednou celý Jeruzalém a raská vláda
také k tomu pracuje. Pro svou úekočnost, ne
věrnost v slově, nadutost a hrabivost jsou
v Jernzelómě u všech nooblíbeni. Do nedávna
utiskovali Rusy, tedy své souvěrce, jak mohli,
až teprv ruská vláda se svých lidí ujalaa po
alale sem archimandritn Porfyria, jejž i finančně

mon podepřela. Ihned vznikl boj mezi Rusy
a Řeky,kteří Rusy považovali za ovečky pouzek stříhání dobré. Veválce rusko-turecké byli
Rasové vypuzení, vrátili se však po válce
v průvodu ruské eskádry, konsnla, bisknpa Cy
rilla a řady kněží. Řekové a brůzou slyšeli,
že Kusové si postaví avůj kostel — majíť již

pod horou olivetskou chrám, 8 nímě 00 do botosti žádný v Jeruzalémě měřiti se nemůže
— a tudíž žo ee od Rekůlakdalece odtrhnou,
že tučné kolekty přestanou. Ovšem stálo to
vše velké peníze, ale za sebraných po Rusi
1%, mil. rablů dá se jiš něco i v Jeruzalémě
poříditi. Řekovémají patriarcha, jenž je onomu
v Cařibradě poddán, Šestnáct diecásí či epar
chií v Palestině, množství chrámů a klášterů,
s nichž nejhlavnější av. Eliáše a av. Sáby.

Koptové a Abyesinci hrají zde úlohu pod

*) Dostal od sultána krásné místo ku stavbě hos
pice a kostela.

statným koptickým patriarchou vKahyře, jemuž
i biskup abessynský či aethyopský je podřízen.
Právě v posledních dnech čiu zprávu, že Me
nelik chce míti svého biskapa 8 od Koptů se
chce odtrhnonti. Poněvadž patriarcha nechce
mu biskopa“ Matěje posvětiti, odvolávaje ge,
že mají Abeseynci biskopa Petra Abunu, který
je Ještě na živu, avšak s Menelikem v neshodě,
neví se, jak vše skončí. Menelik je přítel Rasů,
kdežto patriarcha v Kaiře a biskup Abuna na
držují Angličanům — tedy politika hraje na
východě velkou roli i v církevních věcech. Me
nelik asi provede, jako provedl, že Abessyncům,
kteří v Jeruzalémě neměli žádného kostela,

postoupen byl chrám sv. Konstantina a sv. Heeny, u něhož staví biskup Matěj asyl pro své
černé bratry.

Židů čítá ae v Jeruzalémě na 40 tisíc, ale
hrají tu úlobu podřísenou, jsouce povrhelem
ostatnímu obyvatelstvu, zvlášť Turkům. Křesťan
může jíti všude, je vpuštěn i do tureckých
evatyň, žida nevpastí nikam, Jerosalémské
židovstvo však také ničeho nedělá, aby si váž
nost získalo — pracujeť a ještě ne mnoho jen
každý desátý. Žijí z nájmu domů, jež jsou
jejich vlastnictvím, ze stavebních míst, nadací,
hlavně však z podpory, jíž se jim dostává
z Europy, nejvíce z Amsterodamu. Proto je
prood židovstva v posledním čase do sv. města
veliký a potrvá li to na dále, podnikne ono
boj o Jeruzalém s Rusy. Zjev tento podporuje
sama židovská víra, jež věří, že poslední noud
bude v údolí Josafat. S posvátného vrchu
Morinh natažen bude provázek jako nif tlustý
k hoře olivetské, po němž musí přejíti celé
lidstvo; kdo spadne, bude zatracen v Geheunah.
Edo v údolí Josafat je pochován, červ k tělo
jeho nesmí, aniž trestající andělé k jeho rakvi.
Nikdo neví, kdy Messiáš přijde, že však přijde,
je jisto a pak otevře poklady Sionu, kde je
zlata a drahého kamení hojnost a nejlépe se
budou míti, kdo přijdou nejdřív. Aby byli
hlavně staří, ortodoxní židé při tom, aby ne
masili teprv po smrti nastupovati cestu do
údolí Josafat, jdou tam raději za živa, ponejvíce
na sklonku života, když v Europě uení pro
ně již žádné vyhlídky. Až zavzní trouba andělů,
oni badou nejdřív na místě a nemusí býti na
obtíž příbuzným, kteří rádi zaplatí, vlastně
vyžebrají na ně jízdní lístek III. třídy. Zajisté
pohodlný a praktický způsob postarání se
o výměnníka. Není divu, že tací lidé nemají pak
v Jeruzalémě co děl ti a že z jakési nervosní
podrážděnosti, jež je údělem všech lidí, kteří
o sobě vědí, že nenžitečně čas maří, se hádají
a soudí, smiřají a bádají zas. Hned z rána
táhnou celé kolonie buď ke konsuláta, pašovi
neb k svému harampašovi, aby ta své, často
směšné stesky přednášeli; o svědky 5e nejedná,
ježto ti ostatní, co se nehádali, rádi z dlouhé
chvíle se podívají na úřad, aby mohli pak něco
vyprávěti. Montefiore jim vystavěl pohodlné
byty v kolonii v zdravé čtvrti západní, ale tam
oni se necítí doma a tihuou k svému nad
pomýšlení Špinavému ghetta blíž údolí Joaafat,
kde v úrkých a tmavých nličkách v ještě těs
nějších, často podzemních bytech bídný život
tráví, jest-li se právě nemodlí, čehož ovšem
také pilně dbají. Viděl jsem tak málo mezi
nimi zdravých a tělesně vyvinutých mužů, což
lze přičísti předčasným sňatkům, zahálčivosti
a asi nevydatné stravě, neboť příspěvky europ
ského Zidovstva na tyto státní pensisty jeruza
lémské nerozdělojí se stejně, nýbrž dlo stavu
a tu seberou rabíni a učitelové, jak se dá
mysliti, smetanu. Na tento sběr chodí do
Europy mladí rabínové, kteří dostávají pak
třetinu; je však na to dražba, kdo má býti
vyslán. Tedyani v Jeruzalémě se židí nezaprou.
Alliange Ieraelite má zde svou hlavní agenturu.
Je řídké, rozdělí li se sebrané penfze v některé
sektě jako „chaluka“, t. j. dle hlav rodiny,
obyčejně dle „kadima“, t. j. hodnosti. Alliange
jim postavila řemeslnou Školu, aby si zvykli
práci, ale škola zůstala prázdná — jeruzalémětí
židé větří, že je chtějí naučiti pracovat, aby
je oemusili podporovati a to oni ei vzíti nedají.
Ale i kdo pracuje, podpory se nerzdá, jež se
považuje jako odměna za pobyt v Jerazalémě
a modlitby zde konané. Proto jsou někteří, kdo
něco dělají, na př. kořalku páli, víno vyrábějí,
řemeslné práce pro židy konají, dosti zámožní.

Zůstane-li manželství bez dětí, neb ne
přijde li šádný syn, je dovoleno židu vzíti ještě
jednu ženů; poněvadž však si ženy vymobly dle
tureckého způsobu tu výhodu, že musí každá
žena míti svou domácnost, užívá se z peně
žitých ohledů práva toho zřídka. Přijde to
draho. Též rozvody jsou velmi časté, jinak 80
život rodinný chválí. Poněvadě na vrch Moriah
nesmí, odbývají si pod zdí, jež pochází z časů
Šalamounových a ani od Římanů nebyla zbo
řena, svláštní lamentace, jimiž oplakávají svou

bývalou vlast a archu úmlavy, jež je prý někde
pod mešiton Sakrah, někdejším chrámem Šala
mounovým ukryta. Angličané vyhazují mnoho
peněz na obrácení židů, ale ti se dají podpo
rovati, třeba přijmou víra, ale při nejbližší
příležitosti odpadnou. Od františkánů dají se
zase jistí poutníci živiti a pak je pomlaví.
Půjčka za oplátku. Dle původu a jazyka dělí
se na Sepharedim židy, jež kdysi Isabella ka.
tolická ze Španěl vyhnala a kteří ee zde a po
celé Levantě usadili a Aškenazim, polské a
ruské židy, mlovicí židovskou němčinou. První
nesou ráz arabský a mluví jakousi španělskou
arabštinou. Mají svého charambašu, vrchního
rabína, jenž u povolením sultánařídí s jakýmaei
výborem i světské záležitosti svého lidu. Kdo
není rabínem, nemá žádného hlasu, tedy stát
aristokratický, který také povaze židoveké nej
více odpovídá, neboť ujímání se dělnictva, t. zv.
sociální demokracie, se strany židovských agentů
není než vypočítaný manévr, který dávno pro
hlédl celý svět, jen ne sociální demokrati. Ti,
kdož představují vlastně velkokapitál a velko
výrobu tovární, nebudou přec upřímnými přáteli
dělnictva, jež pod tímto velkokapitálem nejvíce
úpí a proti němu bobujel Proto také nečetl
ještě nikdo v listě sociálně demokratickém
ničeho proti židům — páni by dali kapsy na
knoflík a z čeho by žili redaktoři plátků?!
Totéž platí i o každém jiném hnutí, jež je
namířeno proti positivnímu křesťanství, proti
němaž židé bojují již od časů Kristových. Jen
naivní člověk mohl by věřiti, žo se všelijaké
ty „hvězdy“ vyplácejí. Na cestě do Alexandrie
cpal do mne cestující žid brožury zednářskéa
epiritistické. Z toho, co pověděno, vysvitne, že
Jeruzalém je městem, kde hlavním zaměstnáním
obyvatelstva je náboženství. Z náboženství
všichni boz rozdílu žijí a proto náboženství
tvoří přední životní jich zájem. Jsouť ať kře
sťané, ať Turci, ať židé, strážci své víry na
unístě, jež je všem bez rozdílu svatým. Zde
není jiného divadla, než onoho na Kalvárii a
jiných výletů, než na místa životem a amrtí
Krista Pána posvěcená, Proto není zde žádných
bálů, žádných koncertů, ba ani nezbytné piano
neruší klid obyvatelstva sv. města — velký,
tichý klášter. Příslušníci každého náboženství
konají věrně svou povinnost, jak ani jinak
mysliti se nedá, kam přicházejí tisíce poutníků,
přinášejících s sebou náboženské nadšení, jež
na domácí lid nemůže zůstati bez vlivu. Katolík,
který by nechodil k sv. zpovědi, protestaut,
jehož by nebylo v neděli viděti = biblí pod
paží kráčeti ke kostelu, Tarek, jenž by zde
avlékl svůj národní kroj a chodil v europských
kalhotkách a cylindru, jak je již viděti v Ale
xandrií, žid bez kaftanu a své víry v příchod
Messiáše a obnovení Jeruzaléma, to vše zde
je nemožností. Vždyť jsou všiokni zde proto,
aby svou víra hájili a nejsou-li osobami du
chovními, jsou s nimi jistě v nejužším styku.
Jest-li celý orient je v mravním ohledu v ohrom
ném úpadku, je Jeruzalém v té příčině zacho
valým, jako důkaz, že náboženství nekazí mravy,
naopak lidi lepšími a mravnějšími činí.

Jeruzalémšětí chodí na procházky za bránu
jaffskou, ale musí býti soumrakem doma, ježto

ak není ani dnes krajina ještě bezpečnou.
hce-li si udělati někdo výlet větší, vyjde

s rodinou a přáteli hned ráno někam do hor
judských, vezme oběd s sebou a tu pod „ze
lenon“ odbývá své schamelhaner. Někdy stačí
k tomu stín terebinty. (Pokrač.)

Zprávy hospodářské.

Agrární anebo průmyslový stát?
V novější době přetřásají čelnější národní

politikové otázku, zda jest ve větší výhodě
stát rolnický, zemědělský anebo stát průmys
lový, kde je tedy samá továrna. Spor tento
jest velmi zajímavý. Proslalý egrární politik
dr. Buchenberger, takto finanční ministr Bá
densku, vyslovil se, že každý stát se musí
starati o to, aby těžil dostatek potravin pro
sebe a nebyl v té věci závislý od milosti svého
gvuseda a ukázal na výstražný příklad Anglie.
Tato země koupila loňského roku 40,466300
anglických centů pšenice ze Sev. Ameriky,
8,080.400 z Argentiny, 6.696.710 z Kanady,
6,820.800 z Australie a 2,541.600 angl. centů
pšenice z Ruska. K tomu feště bylo dovezeno
do Anglie za loňský rok 26 milionů angl. centů
mouky a 46 milionů angl. centů kukuřice.
Amerika může své hranice zavříti a za dva
měsíce by v Anglii vypukl hrozný hlad.

To jsou tedy ty povážlivé následky toho,
když stát podporuje jen průmysl a když
v některé zemi mají jen starost o to, aby zde
stálo hodně mnoho vysokých továrních ko



mínů. Velice zcjímavou přednášku o tom,
jak souvisí dohromady zemědělství a průmysl,
měl nedávno | ministerialní rada Syterenyi
v Pešti. Uhry jeou dosud, juk známo, státem
skoro výhradně zemědělským. Loňského roka
bylo v Uhrách sklizeno 33,727.992 metr. centů
pšenice, 11,272.322 metr. centů žita, 10,901.312
metr. centů ječmene, 9,882203 metr. oeutů
ovsa, 32,368.299 metr. centů kukařice, 43,137.021
metr. centů zemáků, 1,868.460 metr. centů fi
Bolí, 19,176.583. metr. centů cukrové řípy,
42,488.127 metr. centů krmné řípy, 136,316.300
metr. centů píce a 6,308.677 metr. centů hláv
kového zelí. Mimo toho sklizeno větší neb
menšímnožství luštěnin a aemen, Kdyby se to
vše mohlo zpeněžit dle tržních cen, měla by
tato sklizeň Uher ceny více jak 2000 mil. K.
Takovou sklizeň přibližně k peněžní hodnotě
mají i rolníci v Rakousku.

Ministerialní rada Syterenyi pravil 0 po
měru zemědělství a průmyslu mezi jiným násle
dující: Zemědělství samo i Edyby bylo velmi

vyspělé, není jediným zdrojem Dopodářské silytoho kterého státu. Jest proto pochopitelno, že
zemědělské státy enažily se od počátku dáti ze
mědělství patřičnou oporu v dobře rozvětveném
v zemi průmyslu. Chybou by bylo, kdyby stát
bylspokojen jen sdobrým zemědělstvím anebo
hleděl podporovati jednostranně jen továrny,
a chtěl se s'áti o překot státem průmyslovým.
Rozvoj průmyslu musí býti přirozený a po
náhlý. Já vidím spásu zemědělství hlavně
v tora, aby polní bospodaření bledělo se pro
vozovati tak, by výnos půdy byl rok od roku
stále větší. U nás v Uhrách-sklidí rolník na
jednom hektaru pozemku obyčejně 16 hektu
litrů pšenice, v Anglii se sklidí na jednom
hektaru už 28 hektolitrů -pšenice a přece je
půda v Uhrách i podnebí pěstění pšenice
příznivější než v Anglii. Naši rolníci inusí
tedy bleděti k tomu, aby stálým zlepšováním
polního hospodaření rok od roku zvyšovali
výnos sklizně; tobo ovšem mohou docíliti zvět
Šením nákladu, lepším propracováním půdy,
silnějším hnojením a dobrým výběrem semen.
Zemědělství není jediným zdrojem hospodářské
síly státu již proto, poněvadž jest odkázáno
na odprodej zemědělských plodin oněmvratvám
obyvatelstva, které jsou soustředěny v městech,
krátce zemědělství jest odkázáno na odběratel
stvo v městech a průmyslových střediskách.

Průmyslové dělnictvo jest nejlepším od
běratem zemědělských výrobků, potravin,
máula, mléka atd. Průmyslové děloictvo má
také poměrně větší mzdu než dělnictvo země
dělské. U nás v Uhrách má průměrně mzdy
dělník v zemědělství zaměstnaný denně 170
haléřů v létě, žena pak 120 haléřů. Dělník za
městnaný v průmyslu v Uhrách má alespoň
o 100 až 200 haléřů deaně více.

Mzdy dělnictva zaměstnaného u průmyslu
jsou tedy poměrně mnohem vyšší | než
dělnictva venkovského a proto může tovární
dělnictvo více kapovati a spotřebovati potravin,
nežli dělnictvo venkovské, Obyvatelstvo prů
myslové jest tedy tím nejlepším konsumentem,
spotřebovatelem zemědělských výrobků. Z toho
následuje, že rozvoj průmyslu prospívá také
k dobru zemědělství. Ku podivu však v po
sledních letech zahostilo se inezi zemědělci a
průmy lníky veliké nepřátelství a přímo záj
mová zášť, což jest tím nepochopitelnější, že
mnozí průmyslníci jsou zároveň majiteli velko
statků a že jim přece z toho důvodu musí
záležeti na tor, aby ona Část jejich jmění,
kterou mají uloženou v zemědělství, vynášela
ročně také svůj přiměřený užitek. Zase naopak
jest průmysl interesován na tom, aby země
dělství prospívalo, poněvadž největším odbě
ratelem průmyslových tovarů jest jen obyva
telstvo venkovské, zemědělské. Tak obě výrobní
skupiny jsou na sebe tubými hospodářskými
svazky vdkázíny, a trpí-li jedna, trpí i drahá,
prospívá-li jedna, prospívá i druhá.

Ministerialní rada Syterenyi dospívá pak
k závěru, že zemědělství má býti spomoženo
účelným rozdělením pozemkového majetku a
přimlouvá se za to, aby velkostatky hlavně
v Ubrách byly rozparcelovány a dány v do
životní nájem osadníkům a těm, kteří se
k hospodaření v malém hlásí. Jest toho názoru,
že menší rolník vypěstuje inteusivněji větší
žeň než velkostatkář.

Mámezde Maďara Syterenyihbo v podezření,
že tu míří hlavně na pozemky astatky církve
v Uhrách, aby tím budil ve vládních kruzích
nálada, by církvi byl majetek pozemkový
zabrán, jako se to dělo za panování císaře Jo
sefa II. u náa v Čechách. Komu přišly tyto statky
za babku do rakou a kdo z nich má dnes
užátek, ví každý.

Názor Syterenyiho, že malý statek rol
uický vynáší více než veliký statek, jest bladný
a sice již z toho důvodu, že sami víme za
zkušenosti, že veliké statky alespoň u nás
dají se mnobem lépe využitkovati a 'mají
mnobem lepší bospodaření, než statky malo
rolnické. Příčiny toho jsou druhu velmi růz
ného. Proto také naši páni červení občané vo

Její: pryč s chalopníky, my chceme socialistické
velkostatky, kde ae bude pracovati velkolepé
jen samým strojem a kde budou žně dvoj- i
trojnásobné než jak jsou dnes. Tak alespoň
čteme v díle generála Bebla „die Frau.“ To
jsou ovšem gocialistické sny, jako vše, co ob
čané'do světa hlásají, jest většinou postý švindl,
Z řeči Syterenyibo vysvíti, že zemědělství i
průmysl tvoří současně | hospodářskou. sílu
státu, ale spíš inůže býti národ bez továren
než bez polností. >

Saze jako hnejívo. Saze jsou rostlio
stvu vůbec výborným bnojívem. Mají-li však
řádně účinkovati, iousí býti dříve v širé půdě
náležitě promíchány 8 prstí, v uíž'by 86 roz
ležely, rozpustily. Prat sazemi vyhnojena svědčí
znamenité všema rostlinstvo, zelenině a květi
nám zvlášť. Vprsti sazemi vylinojené nezdržuje
8e ani tolik škodlivého hmyzu jako v jiné, ba
hmyz se jí aspoň v prvnějším čase všemožné
vyhýbá, což ku zdaru rostlinstva jen přispívá,
Chcarne li rostliny v květnících sazemi pobno
jiti, rozpustime napřed saze v horké vodě a
přidávejme trochu roztoku do vody, kteron
obyčejně rostliny zalóéváme; mohou se však
sazemi hnojiti jen tehdy, jsou-li v plném
vzrůstu. Zahradní jabody nebo pužitku (šnitlík)
Posypme v zimě nebo hodně brzo z jara sa
zemi. Přispějeme tím velmi k jejich zdaru.

Literatura.
Česká hudba, časopis věnovaný české hudbě

vůbec, zpěvu solovému i sborovému eměru světského
i církevního. Pořádá Alois Strébl, řiditel chrámové
budby v Hoře Kutné. Č H. vychází dvakrát měsíčně
za roční předplatné 8 K.

Právní rádce pro duchovní rprávu. Soubor
církevních a státních zákouů, nařízení atd. Sepsal
TbC. Jan Pauly. Ročník [., sešit 17., 18., a 19.. Ad.
ministraci vede Jan Kotík na Smíchově.

Předpisy o pohřbívání mrtvých, SepsalTbC.
Jan Pauly. Cena 80 h. Nákladem J. Kotíka na Smí
chově.

Růže Dominikánská, katolický časopis bra
tratva růžencového a třetí řehole dominikánské. Re
dakci řídí P. Guala Konečný z řádu domin. Čís, 1. a
2. Roční předplatné 2 K 80h Redakce a administrace
jest v Praze číslo 234 I.

Náš Domov, zábavně pončný časopis, vychází
v Olomouci, Laudonova ulice, za roční předplatné 4
K. Redaktor Josef Vóvoda v Zábřeze. Ročník XL.,čís.
5. a 6. s bobatým obsahem.

Do světa. Časopis věnovaný cestování a zábavě.
Redaktor Dr. Jiří Guth. Ročník I., číslo 8. Předplatné
na rok K 3.50 zasílá se naklad. (Cestovní kancelář
Čeněk Sale a Spol.) « Praze, Ferdihandova tř. Týmž
nakladatelem vydáván jest Úestovní rádce, ozna
movatel udané cestovní kanceláře. Ročník I, číslo 4.

K protinožcům. Nové m stkvěle vypravené
dílo Josefa Kořenského. Cesta do zemí anstralských
a návrat Celobesem,Javou, Sismem, Čínou, Žaponskem,
Koreou a Sibiří roku 1901- 2, Sešit 1. za 60 h. Celé
dílo obsahovati bude asi 30 sešitů. Předplácí se na
5 eešitů 3 K. Nakladatel J. Otta v Praze.

Cesty světem E Stanielava Vráze vycházejí
v sešitech po 60 h v nakladatelství Bureika a Ko
houta v Průze. Sešit 44. Díl III. Z Pekingu do Vla
divostoku.

Dějiny literatury mnel Napsal H. TainePřeložil prof. Sýkora. Kritické knihovny díl I., sešit
6. a 7. po 48 h. Vydává Josef Pelcl v Praze.

Tomáše Kempenského čtvero knih o Násle
dování Krista veršem převedl Vladimír Šťastný,
O výbornosti Zlaté knihy této netřeba se rozepisovati,
Jest všeobecně uznána a známo, že po Pfsmě a
žádná kniha nebyla tolikráte vydána a do jiných ja
zyků překládána jako „Následování Krista“ ctihodného
otce Tomáše Kempenského. Také v jazyku našem
máme několik překladů zlaté kníčky této. K těmto
letos přistupuje nový převod veršem, jakého u nás
posud nebylo. Za dnů našich, kdy právě hojnými
překlady prósou i veršem kde jaký kal a jed zcizích
literatur ee přelévá do zdravého druhdy písemnictví
našeho, ano kdy „básníci“ naši neostýchají 8e i nej
borší blasfemie veršem českým přiodívati, — domní
váme ae, že knihou těchtoveršů vykonáno i dílo ja
kési očisty a dostiučinění. - Za dnů našich tak ne
klidných a poboařaných a při všem pokroku tak ne
spokojených, — kéž četba těchto veršův aspoň jed
notlivcům pokaždé poskytne několik kapek. oleje,
kterými rozbonřené vlny vlastního srdce by se uklid
nily, aby shledavše, že dle vývoda zlaté knížky táto,
jho Kristovo jest lekké a břímě jeho sladké, — tím
ochotněji ho následovali celým životem. Tím by účel
kníčky této svrchovaně byl dosašen. Krámeká cena
výtisku brožurovaného i se zásilkou jest K 2-40,
v plátně vkusně vázaného K 3, v kůži se zlatou
ořízkou K 420. Na devět výtisků dosátý nádavkom.
- Objednávky zatím pod adressou administrace „Ob

zoru“ nebo také u tiskárny Benediktinské v Brně.

„Matice Česká“, sbor musea království českého
pro řeč a literaturu Českou, vydává právě svým za
kladatolům prvý avazek letošního LXKVI. ročníku
„Casopisa Musea“. Obsah nového ročníku zahajuje
archivář Frant. Mareš zajímavým historickým obráz
kem z XV. věku „Jan ze Srlína“. Dr. Čeněk Klier
podává právně-historickou stadii „Stručný nástin ber
nictví českého před válkami husitskými, dr. Zdeněk
Nejedlý pokračuje v článku „Alois Jirásek“, dr. Václ.

zníček vypisuje „Život a působení Jana Leop. Haye,
biskapakrálové radeckého. Pak následují menší přís

čvky dra. J. V. Nováčka o Bočkovi a archiváře Fr.
vorekého o Karlu Havlíčkovi, dále obšírné hlídka

literární a přehled domácích i cizích novinek v oboru
historie a vlastivědy české.

Kostelní náčiní
Bag“ vlastní výroby "Ng

v hojném výběra má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v obni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

Oltáře,sochyaj.
. ve vknsném a levném provedení

přesně dle „předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský propráce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení| | Plánya rozpočtyseneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.F ==
Vzorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené proti rheumatlemu,
dně, lechyae, dále pro chude
krevné, skrophulosu, nemocí

ženeké atd.
Úpině suchá poloha.

Výborná restaurace v režii. — Cemi
mírné. — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budově. - Pro P, T. obe
censtvo z okolí, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a povze do lázní
xamýšlí docházeti neb dojížděti, dal
nový láseňský lékař p. MUDr. V.
Mara sřáditi svláštní pr hodlnou míst
nost, kde po vzaté lázní lze sí odpo=
činouti a 86 zo'aviti. ————————

Poasprávylázeňské:29
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soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letni dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného. Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podviku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky drahy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasllejí se obratem pošty
«darma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.
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Gramofón.
Již jsou oba mrtvi. Kdo pak? Inu ti,

z jejichž života Hradec Králové má pěknou
amátku. Byli zaměstnání v jedné pisárně.
terší řekl mladšímu: Tak, Herr von K

na poštu, jsou čtyry hodiny! Ale pan K
odvětil: Já nejsem žádný „fon“ (t. j. člověk,
který má před jménem „z“ na př. z Lobko
viců atd.) Na lo dí starší: Ale — když je teď
už tele-fon, proč pak.by voni nemohli být fon? —

Nevím, zdali tato nevinná anekdota
v letopisech královského věnného města našebo
je zapsána, proto ji oa věčnou paměť kla
deme do Obnovy, aby byla příspěvočkem
k líčení života v právě minulém století dova
tenáctém.

Tak tenkráte byl telefon, to jest stroj,
pomocí kterého mluví člověk na dálka; na př.
z Vídně mlaví pan ministr do Prahy, co že to
ti Čechové po zrošení jazykových nařízení
tropí; anebo zase pan místodržitel nařizuje
některému panu okresnímu hejtmanovi na
venkově, jaký „haltank“ má zachovat oproti
tomu neb onoma projevu národnímu. Taky je
dobrý telefon pro obchod, když se může fan
Kharpeles z venkova tárati pana Pherelesa
třebas v Hamburko, jaké tam jsou ceny obilí
a jiných věcí dříve, než jen abohému sedláč
koví napadne, proč že se na obilí tolik „spadlo“
atd. A tak telefon je dobrá věc k udržování
pořádku ve státě, k udržení aa azdě zbůjných
poddaných, k obohacení chytrých obchodníků
na útraty malých lidí, dobrotnyslných křesťánků.

„ Ale ač tak veliké a podivuhodné věci
činí telefon, což je proti gramofónu? Do tele
fóou musí mluviti vždy člověk; gramofón však
mluví — sám bez člověka. Ovšem je pravda,
že jadenkrátea nejdřívemasí i do toho stroje
člověk nakřičeti neb nazpívati to, co potom
má mlaviti, ale potom to mlaví stroj sám,
jen když se tam dá příslošný váleček a stroj
se natáhne. Někteří jmennjí stroj ten fonograf
míníce, že tam ten „fón“ — totiž zvok je
grafován, napsán, do toho válečku. Jiní poví
dají, že lépe sluje gramo-fón, že totiž to, co
v ten váleček je vepsáno, potom zní, mlaví.
Ale ať je to tak nebo onak, jest jisto, že
ten stroj zcela zřetelně mluví, a že to, co mu
troubou na ten váleček bylo vekřičeno, když
še péro natáhne, zase z toho válečku troubou
křičí. A to ještě podotknonti náleží, že. čím
větší ta troubajest, tím více „fónuje“ čili křičí.

Je to pěkný a podivahodný vynález. Jen
že v Čecbách máme živých gramofónů veliké
množství. Kdo by se o tom chtěl přeevědčiti,
bude k tomu míti příležitost dne 6. července
tohoto roku a u večer před tím, až budou
oslavovati Husa. Kde jaké pokročilé město,
vyrakuje v ten den zajisté nejeden živý gra
mofón. Co mu totiž novihy adějepisní báchor
káři na váleček jeho mozku vegrafovali anebo,
ještě vegrafají čili vpíší, to bude fónovat,
mluvit, křičet na schůzi, na ulici, v hospodě.
Gramofón totiž nemyslí, a neví co mlaví; je
právě jen strojem, čili jak se říkávalo, mašin
kvu. A právě za dnů našich není oblíbeno
hlabší nějaké myšlení, studování, to bývalo

za těch dob, kdy jě mluvili jen lidé. Nyníje všecko pokročilejší, nyní mlaví mašinky, a
proto se nemusí pranic myslet, zdali to pravda,
zdali to rozumné a moudré, co se mluví, ba
nemusí se ani pořádně vědět, co se mluví. A
proto právě za dnů našich se skoro nic děje
pisného a pranic nábožeuského nečte a ne
studuje; o těch věcech nakřičí, co chce, novi
nář, pam(letisía, pastor, protestant, atd. jakonsi
trychtýři podobnou troubou do mozku, a když
přijde jistý den kn př. šestý červenec, natábne
se strojek, a již to křičí, co tam do mozku
vpraveno bylo. — Domlonvat takovým lidem,
še to tak není pravda, je tolik, jako mluvit
gramofónu, aby nemluvil nesmysly a lži a si

„neškodil. On chudinka jinak nemůže; jaký vá
leček je nastrčen, takou mluví. Jedna věc je
při tom oaudnáa to je ta, žečímvětší je trouba,
tím více to křičí. A není to jen snad u těch

gramofónů neživých, nýbrž i u živých. Čím
méně kdo o náboženství vůbec v nastávající
dny oslav Husových ví, čím větší je
nevědomec, tím více křičí.

Někdy je veliká nouze o řečníky a do
slýchám, že právě k slavnostem Husovým nerad
se, kdo je rozvážný, dá najati. V hlavách
lepších totiž již svítá. Taší již, že Has byl
přece jiný, než jak se dosud líčil. Důkazem
toho je, že se loví o důkladném životopise
Husově a o pravém vypsání jeho doby, snah a
povahy. A tak jsem tou radou, že by mohl
této nonzi vypomoci obrovský gramofón s tak
velikou troubva, až by ji bylo po celém ná
městí slyšeti. Tam by se dal váleček s tou
jistou řečí a pátého pod večer by se mohlo
fónovati ta, později večer tam v sousedstvu.
Ráno by místo velkých služeb Božích mohl
v deset hodin fónovati zase v městě jiném, od
poledne u večer ještě na jiných dvou místech.
Krom jiných výhod by to mělo ta výhodu, že
by v tomto případě byla velice podivahodná
jednota v národě. Všude stejná smýšlení o
mistru Janovi by ge shledávalo a nadšení a sběh
lidu by byl ještě větší, nož když přijede ně
jaký mladý pokrokový doktor Řinkal, anebo
někdo z domácích doktorů neb sociálů se do
řečnění pusti.

Koma by setahle jednota nelíbila, tomu
dalo by se vyhověti. Vždyť může býti válečků
více, „jak páni poroučej“. Mohl by být n. p.
jeden pro masaříkovské pány, který by s ačeným
nátěrem, ale a velikou záští a jen slabší trabkou
fónoval. Jiný zase s pokrokářským nátěrem, jiný
se socialistickým a jiný konečně s mladočesko
staročesko měšťansko-rolnickým s troubou dle
libosti velikou a konečně by se mohl taky na
saditi pastorský váleček s trubičkou, která by
plačtivě kazatelským hlasem fónovala. — To
že by byly velké výlohy? Inu, pravda, pravda!
Koma je to drahé, ten ať zůstane při živých
gramofónech. Dá se jich myslím letos při šestém
červenci přece ještě dosti sehnati a to dle
toho, jakého Husa si kdo přáti bude. Ba ani
o tom nepochybují, že by se nalezl živý gra
mofón, který by dovede jiného Husa předsta
viti v Praze na radnici, jiného v Pardubicích
„na rynku“, jiného jinde v besedě. Jef totiž
tolik Hosů, kolik je válečků a trab čili —
pardon — mozků a hub.

Ale ten pravý, jaký byl opravdu, ten byl
ovšem a je jen jeden. A vtom ohledu by nám
velice posloužil — telefou. Kdyby nám — ne
válek a trouba — ale Hna sám mobl z věčnosti
promluviti čili telefónovati, jaký byl, jak se mu
vede, kdo je, co sám o svém odpora proti
církvi a o tom, zdali opravdu českému národu
posloužil, myslí, to by bylo ovšem to nejlepší.
Myslím, že by s hrůzou, hanbou a zděšením
pádili pryč od toho telefonu právě ti nejhorli
vější jeho ctitelé, od věřících pastorů počína
jíce. A což teprv, kdyby jim telefonoval ně
jaké své kázaní! To by bylo trochu jinačí
osvětlení města, to by byly trochu jinačí ra
chejtle, než co sa nyní 5. července zapalují. —
Prozatím, kdo moudrý, nepoběhne poslouchat
žádný ten živý gramofón, třebas i doktorem byl.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 25. června.

(Ještě. několik slov o nadbytku vysoce studované
inteligence. — Poukásání na jevící se sjev věci,

jsě schválně pravým jménem nenasýváme.)

„Mládež, naše lepší budoucnost“, psával
jako heslo ke svému jménu slovutný český
učehec a profesor českých vysokých škol Jan
Krejčí. Ve krátké té větě spočívá obrovský
program a nejvážnější pravda, jež sluší českému
národu stále míti na paměti, kdykoliv o své
badoocnosti přemýšlí. Vychování mládeže
jest nejpřednější podmínkou | bodoucnosti
každého národa. Podle toho, jak mládež jest

dnserty se počítají levně,
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vychována, jakými vlastnostmi pro další svůj
život jest opatřena, podle toho také vytvoříse
její budoucnost a s ní budoucnost celého národa.
Péče a starost o vychování mládeže donáší
každému národu spravedlivý a bezpečný úrok.
Je-li vychování to pečlivé, odpovídá-li pomě
rům, zajisté že úrok ten je obrovský; je-li
vychování to nedbalé, bylo li vedeno nad
poměry nebo pod úrovní stávajích poměrů,
potom nenese úroků žádných, leda škodu.

Majíce na mysli tyto okolnosti, zmínili
jsme se na těchto místech ve předešlém čísle
o povážlivých poměrech, jež se za přítomné
doby, pokad se týkají budoucnosti studentstva
vysokých škol, jeví. Upozornili jsme na to, že
okamžitý nadbytek vysoce vzdělané mladé iu
teligence na delší dobu nepřipouští naději, že
se mladý muž po absolvování vysokých škol
přiměřevě nákladům na to a studiím při tom
zavpatří. Poněvadž naše vysoce vzdělaná mládež
povětšině jest odkázána pouze a poptávku a
spotřebu domácí a poněvadž přebytek spotřeby
té nemůžeme do žádných kolonií, jako činí státy
a národové jiní, exportovati, má pro nás nad
bytek na chleba a zaopatření čekající inteli
gouce noblahé stránky dvě.

Předně velká část studovaných lidí zů
stává bez přiměřeného zaměstnání a tudíž bez
příslušné odměny a za drahé nastává přebyt
kem mladých sil konkurence, která mladé
nespasí, ale starší inteligenty vážně hmotně
poškozuje, tak že následkem toho jeví se v čes=
kých zemích již od několika let mezi inteli
genci povážlivý pauperisinus a chudoba, které
pak všechny provázející je neřesti mají v zá
pětí. Hladový čiověk pro kus chleba a potřebný
muž pro stovka odhodlá se často k lecčemu,
k čemu by se nikdy neodhodlal, kdyby se ne
musil jako inteligent za svou chudoba, jíž
dnes nikdo u studovaného člověka nevěří, sty
děti. Proto jsme před rozmnožováním učeného
proletariatu varovali jak v zájmu starší inte
ligence, aby se jí tím nedostalo dravé mladé
konkarence o kus existence i v zájmn mládeže,
aby se za jisté náklady a dlouholeté práce ne
vrhala do nojisté budoucnosti.

Upozornění naše české veřejnosti neušlo
a bylo mu také dobře rozaměno. Dokonce i
zde v Praze, kde tento list jest pouze více či
nitelem přespolním, došly naše vývody ve pří
čině nebazpečného nadbytku inteligence váž
ného povšimnotí. Pisatele těchto řádků náe
ledkem toho navštívil vynikající český histo
rik a dlouholetý profesor a požádal ho o roz
mlavu.

„Dopisy Vaše v „Obnově“ každý, komu
do raky přijdou, musí schvalovati“, zahájil lí
bezným spůsobem svou řeč. „Důvody toho mu
síte sám znáti nejlépe. Avšak nezazleta mi,
že možno Vám činiti také i vážné výtky.“

„Ochotně připouštím a výtky ty milerád
vyslechnu,“ uklonil jsem se.

„Vaše dopisy byly by mnohem účinnějšími,
kdybyste nepodával pravdy v oplatkách, ale
vždycky všechno rovně nazval příslušným pro
to jwénem“ jal se vykládati slovutný host.
„Když se jedná o osoby, jest zavbalená řeč
snad aktem vypočítané taktiky, ale jedná-li se
o věc, tu třeba pověděti pravda. Holou pravda
a bez ohledů. V posledním čísle jste psal o
adbytku inteligeuce. Avšak vy jste měl prostě
vapsati, že se jeví býti nadbytek škol jistého
směru. Bez nadbytku těchto škol nebylo by
nadbytku inteligence. Kdyby jich tolik nebylo,
nebyl by nadbytek studovaných lidí. Když jste
mlavil o nadbytku studentstva, nenazval jste
věc pravým jménem. Je totiž nadbytek škol,
které v částečně bludném pojetí svého účele
hledí míti plno paralelek a aby je naplnily,
hledajímateriál,kterýbybylvjinémpovolání
jednou v životě daleko šťastnějším a platnějším,
než-li je po odbytí těchto škol. Má-li se nad
produkci vysoké inteligence a vznikajícím
z toho škodám a rodinným pohromám předejíti,
tu třeba uvažovati o tom, jakou měrou by 66
v zakládání a naplňování některých škol a
ústavů mělo rozamně postapovati. Je to sice
kruté stanovisko, ale jest předce daleko milo



srdnější, než-li nechati nejdříve mladíka dva
nácte let studovati a pak mu nemoci poskyt
nouti přiměřeného zaopatření, na místě aby se
jiš jako jinoch ve praktickém životě uchytil a
potom poměrně mlád stal se šťastným, 
ným „neodvislým člověkom“.

„Naše širší veřejnost takovýchto prava
nechce slyšeti,“ prohodil jsem.

„To neznamená, že se jí řící nemají nebo
nesmí,“ zněla odpověď. „Poukašte na to, aby 86
naše veřejnost ve svém okolí rozhlédla, jaké
formální vzdělání a kolik technik a universit
mají němečtí a židovští obchodníci a průmysl
níci, kteří svůj blahobyt na statisících a mili
onech mají dnes postavený, ponkažte k tomu,
s čím pánové ti začali a poukažte, jak 80
hmotně při nemenší práci 8 přičinéní vede
jejich rostencům, kteří vysoké školy 8 pro
spěchem absolvovali. A nevěřím tomu, že Širší
naše veřejnost srovnání tomu peporozumí a

říslušné užitečné naučení z něho si nevezme.
Není ochybnosti, že se každý otec s tím
ochotně smíří, když moudře a klidně rozváží
a dle blízkých mu příkladů si předloží, že
dnes cesty k lepší budoucnosti dlouhé a vy
soké školy nepěchují, ale že každý přičinlivý
člověk má bránu blahobyta ve praktickém ži
votě a shonu otevřenou. Protopřed zbytečným,
nevyplácejícím se stodováním musí ge lid va
rovati, nebot i přes to budou vyšší školy do
statečně naplněny.“

„To jest otázka, kterou luštiti by měl
celý národ,“ namítl jsem. „Když o ní mluví
jednotlivec, vydává se v nebezpečí, že při vy
loženém hájení pokroku viněn bude ze zastá
vání dokonce zpátečnictví.“ 

„V hospodářských záležitostech, jež ko
nečně i náš národ musí řešiti, zdá se býti
každá novota ukratností, neboťvždycky někdo
je při každé novotě v neprospěchu, ale většina

rospěch z ní má jistě. Proto také přijdo čas, že
i u nás se snad uzná, (jest-li se k tomu národ náš
učeným proletariátem dokonce donatiti nedá),
že moderní směry a pokrok doby vyžaduje,
aby se více schopné mládože věnovalo povo
láním, v nichž každý může jednou samostatně
jako neodvislý činitel vyniknouti a aby se
většina taladíků nevrhala na studie, jejichž
údělem jest odvislost, tajená bídaalítost nad
životním živořením. Jenom to do „Obnovy“
napište a seznáte, že čtenářstvo, johož se ná
hledy tyto týkají, docela vlídně je přijme a
zajisté že také i o nich bude uvažovati. Inte
ligence pak, právníci, lékaři a učitelstvo ochotně
každému povědí, jak jsou se svým postavením
v ohledu materielním epokojení a jak se při
něm mají. Učení se řemeslu, živnosti nesmí
býti u nás nikomu více příhanoua nesmí býti
pokládáno za žádnou hanbu, když se mu mladý
dokonce absolvent střední školy věnuje. Po
dívejte so, že se židé bez absolvování vysokých
škol zmocnili obchodu, průmyslu a financí
skoro celého staróho světa a podívejte se, jak
v Americe bez vysokých škol lidé jdou ku
předu, když začnou s takovým kapitálem, jaký
vysoké studie stojí a když povolání avému
tolik píle a schopností věnují, kolik dokončení
vysokých studií každého stojí. Nic se nebojte
k tomu poukázati, tím dokonce ani zřízení
slibované moravské oniversity nijak neodálíte.“

Tak jsem se dal k tomu svóeti a již to
v „Obnově“ stojí.

FEUILLETON.
Laoinéelektrické dráhy.

(Studie pro Hradec Králové).

Úspora času a pohodlí obecenstva byly pří
činami vzniku trarovají vůbec a elektrických drah
zvlášt. Bohužel bylo dosud upotřebení tohoto
hromadného dopravního prostředku omezeno na
velká města, poněvadž jest při stavbě městských
drah zapotřebí velmi značného kapitálu ku pro
vedení spodní stavby a jejímu udržování; tento
kapitál pak leží nebybně bez přímého užitku,

Moderní technika umožnila však přece i
městům menším zaříditi si elektrickou dráhu a
učiniti zadost stále neodbytněji se hlásícímu po
řekadlu: čas jsou peníze, tím způsobem, že roz
luštila prakticky problém elektrické dráhy a vrch
ním vedením bez kolejí. Poněvadž tu pak odpadá
veliká investice do spodní stavby, a spotřeba
proudu jest skoro stejná u vozu bez kolejí jako
u vozu kolejové dráhy při stejném počtu dopra
vovaných osob, vyplácí se dráha bezkolejná stále
ještě, kde by dráha kolejová dávno již pracovala
se škodou,

Vozy takovéto dráhy stavěny jsou co nej.
lebčí a dobrými péry chráněny jsou ns způsob
kočárů pokud možno nejdokonaleji proti nárazům;
ostatné mují vzhled omnibusu. Buď přední nebo
zadní kola poháněna jsou silnými elektromotory
pomocí řetězového převodu. Hnací kola povozu
potažena jsou na obvodu silnými provazy k vůli
zvýšení tření n= hladkých silnicích, kde by oby
čejné železné obruče klouzaly. Elektrickými topi
cími spirálami zahřívá se vnitřek vozu zimního

Kdyš roku 1848 po masopnstě zavál po

dlouho av soastátí habsburském byli Vlaši
vzhůru, Maďaři byli vzhůru e Němai bylitaké
vzhůru, strojíce sí svůj všeněmecký parlament
ve Frankfarté. V této povážlivé době stáli

jako opory trůnu jedině Čechové a Hrváti.ká politika v jarních měsících r. 1848 sla
vila triumfy a květy její slibovaly nejhojnější
ovoce. Palacký byl volán do ministeria, což
bylo chybou, še tam nevatoupil a národu čes
kému povoleno svolati na nových základech
sněm, který by poměryčeského národa a krá
lovství pro budoucnost opravil. Volby do
sněmu toboto byly v Čechách na základě vi
kariátních skupin vykonány. České věci stály
co nejpřísnivěji. To však bolelo všechny od
půrce a protivníky českého národa a ti 86 již
o to postarali a neprozíravou českou mládež
k tomu svedli, že zrovna ve dnech, kdy pa
mátný sjezd slovanský v Praze svá zasedání
konal, strhl se zde bezáčelný pouliční boj,
který byl potom jako česká „svatodušní revo
luce“ proti říši i trůnu od odpůrců českého
uároda rozkřikován, ač bylo jasno, že to byla
vlastně jenom provokační komedie, kterou
v Praze Čechům nepřátelští živlové sehráli,
aby příznivý stav českých věcí zmařili. A to
se jim povedlo. Následkem avatodušní bouře
český sněm se více nesošel a česká politika
octla se napotom nesčetněkráte v ohoulostivém
postavení a česká veřejnost byla stále drážděna
k novým a novým demonstracím, jež odpůr
cové českého národa rozmanitými svými agenty
vyvolávali za tím účelem, aby důvěru a lásku
trůnu od českého národa odvrátili. Každá ma
lichernost v Praze se sběhší, již cizí agenti
sehnali, nadmuta a líčena byla ihned v obrov
skou událost, která prý čelí k netušeným
převratům.

Píšeme řádky tyto na stole, v jehož zá
suvkách chováme řady nejpádnějších historic
kých dokladů, jak býval český lid na jedné
straně agenty provokatery drážděn k neopatr
nému vystupování a jak byl na druhé straně

čekajícími na to přely střežen. Ostatně to jestvěc dávno odbytá a všeobecně známá. Lota
padesátá a leta šedesátá se hemží podobnými
aferami a pan poslanec dr. Pacák, který si
následkem podobného udání několik let odse
děl, zajisté že by naše tvrzení pánům porotcům
důkladně dosvědčil.

Ostatně neslavné konoe Karla Sabiny a
Rigoletta Mrvy jsou přímo obrovskými doklady,
jak u nás třeba opatrně bráti veřejné ráznější
akce a projevy, když se o známých vyznáních
provokatera Tausenana nešíříme,

Sami jsme toho byli svědky, jak v letech
osmdesátých Širší veřejnosti neznámi vůdcové
poutí na Bílou Hora a při demonstracích Hu
sových v nastalých chomelech a srážkách
8 policií studentům nohy nebo hole schválně
nastavovali, aby upadli a nemohli utéci — —
Vypohlavkovali jeme několika takovým „vlas
tencům.“

Zběžný tento úvod, k němuž obsaženy
jsou steré podrobnosti v Arbesově obsáhlém
dile „Pláč koruny České“ a k němuž bychom
mohli jmenovati sta svědků, uvádíme k vář
nému apozornění. Faktum jest, že u nás celá

času. Vodicí drát veden jest dvojitět jedním
drátem se přivádí proud do vozu, druhý pak
zastupuje koleje obyčejných elektrických drah,
jimiž se proud vrací po vykonané práci do stroje
výrobního. Po drátech běhá nejdůležitější a nej
význačnější součást nové dráhy, totiž sběrací
kladka, která musí v tomto případě vyhověti
zcela určitým podmínkám. Předně musí ponechati
vozu plnou pohyblivost, aby mohl jeti po té či
oné straně silnice, aby se mohl vybýbati nebo
před ním jedoucí vozy předháněti a na konečných
stanicích otáčeti, při čemž se musí sběrací kladka
pohybovati stejnou rychlostí jako vůz sám, aniž
by mu kladla velký odpor a tlačila na vodicí
drát.

Vynálezci | těchto elektrických | omnibusů
s vrchním vedením jsou Francouzi Lombard-Gé
rio a Bonfiglietli.

Máme po ruce uduje, týkající se bezkolejné
trati a spojující vesnici Samois nedaleko Paříže s
nádražím Foitanebleauským, na které se provozuje
jízda od r. 1899. Délka jeji obnáší 4km., a dopravu
obstarává jeden vůz (pro případ velkého návalu
jest drubý v zásobě), který jezdí v zimé čtyřikráte,
v létě dvanáctkráte tam a zpět. Průměrná rychlost
jízdy obnáší 12 km. za hodinu, a provozovací
náklad činí 0.285 korun za vozový kilometr, kdežto
u kolejových drah elektrických činí přes 055 K.
V Německu byla zařízena pokusná trať Ebere
walde-Berlín.

Trat z Eberswaldu do Berlína má pouze 1
km délky, což jest zajisté vzdálenost velmi malá;
ale právě tato okolnost jest zajímavá, neboť v ta
kovém případě by se nebyla dala provésti oby
čejná kolejová tramvaj pro tu jedooduchou pří
činu, poněvadž by se nevyplácela. Povozy mají

řada výtržností, radikálních projevů, demon
strací saranšžovánabyla agenty rukou:
následkem čehož mnohé důvěřivé, čisté ruce
odnesly si potom dokonce okovy. To jsou
věcí známé, s nichž netřeba sleviti ani čárky,
že totiž největěl část pohnutých událostí
v posledním půlstoletí byla. zaranžována na
náš český účet za tím účelem, aby politické
a národní naše enaby byly skompromitovány,
snevážněny. Kdo to aranžoval, na tom noezáleší,
ale přítel českého národa nebyl to nikdy, kdo
vznětlivosti, povrohnosti a všetečností čes
kóho lidn a zejména mládeže zneužíval kstro
jení planých komedií, z nichž potom vznikal
politické procesy a veřejné nesnáze, Připomí
náme to jako věc všeobecně známou. .

V posledních několika letech byl u nás
po odkrytí působení Mrvova e takovýmito
„hračkami“ pokoj. Patrně proto, až dospěje
Radonová, nezkušená generace, která se kolem
sebe ohlíží jako mladý zajíček nu prvním
sněhu. Starším spadlo bělmo s očí a proto
nebylo mezi nimi více vděčného materiálu pro
žádné širokohubé provokatery. Českýveřejný
život bral se několik let klidně ku předu,
mohutně v šíř i hloub. Ale v posledních do
bách každý, kdo pamatnje „vzněty“ let sedm
desátých, kdo se k nim dával v ideálním
nadšení ochotně strhovati v Jetech osmdesátých
a kdo je střízlivě sledoval počátkem let de
vadesátých, kdo totiž má v české veřejnosti
příslašný rozhled a pro veřejné události čich
i zrak, který si totiž žádná brejle nasaditi
nedá, ten každý nyní cítí onen nepokoj, rach
a zimniční agitace, které pravidelně u nás
předcházely obyčejně nastrojeným příčinám,
pro něž potom uvaleny na český národ nej
různější persekuce. Zdá se, jakoby jistí čini
telové tajně působili k tomu, aby nastaly
včeské veřejnosti spory, nepokoje, výtržnosti,
jejichž ovocem nebude pro český národ žádný
klidný, šádný utěšený další jeho rozvoj. Kdo
máš oči k vidění, viz a kdo máš uši k slyšení,
slyš. Český lid hnán jest do nových rozčilo
vání, český lid nabádán jest k starostem a
žalostem, jež pro jeho lepší budoucnost za
stávajících poměrů jsou nebezpečnými proto,

aby důsledků jejich nebylo použito proti němu.Politické poměry naše zdají se gravitační
silou epěti třebas zvolna, ale předce ku předu,
hospodářské poměry poměrně vyvíjejí se v náš
prospěch a to celkem nezdá se býti vhod a
v zájmu činitelů, kteří rádi vidí český lid
v situaci, v níž si nikdo z Čechů nepřeje býti.
Proto asi ta snaha, aby nastal v české veřej
nosti ruch a rozvrat, za jaký druhdy nikdo
veřejně nechtěl odpovídati a neodpovídal, ale
za který česká věc pravidelně těžce a nevinně
trpěla. Upozorňujeme na to, že známky toho
zdají se jeviti.

Nenazýváme sice známky ty pravým
jménem, jaké ta věc zasluhuje a to proto,
poněvadž za dnešních poměrů doufáme, že
vláda, v jejíž středu zasedá výborný znatel
českých záležitostí Jeho Excellence pan ministr
dr. Rezek, nebade ei strojeného rachu po
Čechách nijak nesprávně všímati a že zejména
o pražských poměrech i osobách výborně in
formovaný pražský policejní řiditel dvorní
rada pan Kříkava po záslaze všechno demon
etrativní hnutí posoudí, odsoudí a ocení jako
přežilé experimenty, které drahdy snad byly

18 míst, z nichž 12 k sezení; opatřeny jsou vždy
dvěma motory o 16 koních a jezdí bez nejmenších
obtíží ulicemi, které nemají více než 12 m šířky.

Byly konány též pokusy s přivěšením leh
kého dvoukolového vozíku pro zavazadla k tomuto
elektrickému omnibusu, a toto zařízení osvědčilo
se tou měrou, že se pomýšlí nejen na zavedení
velkých nákladních povozů, nýbrž dokonce i na
upotřebení této troti ke hromadnému dopravování
nákladů pomocí zvláštaí elektrické lokomotivy.
Jakkoliv jest silolce, po niž vede tato trať, částečně
dlážděna (v městě Kdnigssteinu), osvědčuje se býti
tento způsob dopravy velmi výhodným a v brzku
má býti přikročeno k prodloužení trati o 9 km.
až do lázeňského místa Schweizermible, ležícího
ná konci údolí říčky Bělé, Tím se má dostati též
četným továrnám na papír a pilám, ležícím v tomto
údolí, spojení s drahou a labským přístavem v Kč
nigssteinu, pomocí jehož mohli by dopravovati ja
suroviny, tak i svoje výrobky.

První trať bezkolejná byla však zařízena v
1897 Gaffreyem v Reno (stát Nevada v Severní
Americe).

Naše' menší města, zvláště ona, jež mají svoji
ústřední elektrickou stenici, mohou zařízením ta
kovéto bezaolejné trati zvýšiti její výnosnost a
využitkovati lépe kapitál v ní uložený; tím si po
řídí zároveň laciný dopravní prostředek, vyhovující
všem moderním požadavkům.

Podrobnější popis laciných těchto drah ob
sahuje č. 18. letošního časopisu »Vědy a práces,
z něhož zpráva naše jest čerpána. Úvahanale za
slouží povšimnutí zvláště v Hradci Králové, po
něvadž otázka elektrické centrály stává se stále
nalébavější,



„moderními“ ale které jsou dnes každému
směšnou komedií, jejíž účel se snadno prohlíží
a které byly by ve případě potřeby příslušně
českou veřejností odmítnoty i přes to, že ně
kteří důvěřiví jednotlivci dělají nedůstojnou
Jich stafář agitačním nápadům, jež mají dříve
ze všech stran omakati, a uvářití k jakým
důsledkům mohl by rozvoj jejich vásti.

„OBNOVU“ o Prase Ise do
stati ve knihkupectvíp. Frant.

Hovorky, o Žitné ulici.

Obrana.
Nepřeberná truhlice. Neocenitelnou

elažbu prokazuje naším mladým vlastencům
nepřeberná trablice historických lží a báchorek
z doby české „retormace“ čili lépe řečeno
z doby českého poblouzení. Mnohokráte se jíž
na to ponkázalo nejenom katolickými alei
realistickými listy, že se naše generace dasí
nezdravým bistorismem, ale všecko upozorňo
vání vyznívá na prázdno. Nemyslicí a chodo
krevné pokolení naše v nepravdivé historii
nalézá posilu pro své nezdravé životní zásady,
proto si svou Z nekritických dob zděděnonu
trahlici vzíti nedá a nedá. Čímby ge také tací
duchové mohli činiti před lidem důležitými,
kdyby ani nemobli se prohlašovati za etrážce
„Slavné“ české historie. Následkem této ztrnu
losti na legendách aranšuje naše „pokroková“
generace každoročně několik časových archeo
logických slavnosti. V květnu mají páni Li

ny, včervnu bělohorské mučeníky, v červenci
usa atd. Slavnosti tyto jsou rok od roka stála

stejny dle osvědčeného recepta. Trochu nabo
břelých frasí o stkvělé minulosti, hojnost žalob
Da špatnou přítomnost, náležitá sebechvála a
enižování škodných klerikalů tvoří z pravidla
šťavnatý obal velmi hubené historické kostry.
Také letos měla Bepamátka mačeníků bělohor
ských oslaviti velikým táborem lidu dne 22.
června na náměstí před staroměstskoa radnicí
v Praze. Dalo se čekati dle „Radikálních Listů“,
že účast na táboře bude ohromná, vždyťjména
těch, k jichž uctění tábor měl býti pořádán, za
jisté toho zasluhovala. Ale červnováslavnost se
pápům pokazila, poněvadž dne 21. června byl
svolán zemský sněm a tím dle $ 7. zákona
shromažďovacího nesiaělo býti žádné shromáž
dění pod širým nebem dovoleno. Pořadatelé
uchýlili se tedy v předvečer památného dne
popravy do sálu konviktského, kdež redaktor
St. Sokol poučil český lid o mučenictví bělo
horských brdin. V řeči této jsme postrádali
některé historické podrobnosti, proto nebude
snad zbytečno, když k radikalníma výklada
osudné události ze dne 21. června 1621 něco
připomeneme.

Nejprv co dopravě předcházelo. Když sevšech stran na Čechyvalila se záhuba po volbě
zimního krále Fridricha, bylo třeba uspokojiti
najaté vojsko, jež nedostávalo řádného žoldu,
protože polovina sebraných peněz ponechali si

ozdější staroměstští mučeníci pro uvé kapsy.
ikdo nechtěl platiti na válku, která nebyla

ani náboženskou ani národní, nýbrž zápasem
mezi absolatní monarchií a šlechtickou anar
chil. Z této neochoty vyplývaly velké nesnáze
pořadatelům lehkomyslné války, Král Fridrich

zval si na hrad nejpřednější pražské měš
ny, vybízeje je k vlastenecké obětavosti,

ale měšťané žádali, aby oba vyšší stavové
předešli je dobrým příkladem. Ošem byla to
žádost pošetilá, vždyť páni nevzbouřili se
proto, aby oběti přinášeli, nýbrž aby je při
Jímali. Na oko ovšem ku oběti se pánové za
vázali. „A jak vypadaly tyto oběti“, táže se
současný historik Pavel Skála. | Nejvyšší
kancléř £ Roupova obětoval své čapátkové
peří z klobouku na záchranu vlasti a druzí
kavalíři ho v těchto „cenných“ obětích násle
dovali. „Městům dovedli páni nařizovati, aby
skládala své klenoty na válku, ale sami od
klenotuic potratili klíče, kteráž potom po ví
tězství na Bílé Hoře vojíni císařští velmi
snadně nalézali při vybíjení domů a příbytků
jejich.“ (Kryštůfkovy „Dějiny nové doby“ IV.
str. 283.)

-A jak byli vzbouření stavové obětavými,
tak byli též hrdinnými. Na pláních bělohor
ských bilo se uajaté žoldáctvo za hodující
panstvo ve veselé hodovní síni na hradě
pražském. Pánové nechtěli za svá domnělá

plk nalézt čestnou smrt na bojišti, protoi nalezli na potupném ravišti a v temných
lalářích. potup pop j

A toto lakotné a zbabělé panstvo má
nyní český lid oslavovati na přání radikálních
vlastenců| Pánové nám prominou,še nebudeme

nikdy považovati staroměstské odsouzence zu
vzory vlastenecké práce, nýbrž že všdy je
budeme míti za odstrašující příkladnárodních
škůdců. Kdyby p. Sokol adně historii
„českou znal, sotva by se odvášil oslavovatí
tskové hrdiny.

Hrezné sleve. Die zprávy Času jeden
katolický kněz kázal, še nevěrec není hoden,
aby ho země nosila. Čas div nepadá do mdlob
nad timto neliberálním výrokem. Milý Čase,
tvůj Hus řekl slova ještě méně liberální. Ten

nedovoloval vůbec žádnému hříšníku ne baani dýchati. Přečti si toto pravidlo Husovo:
Kašdý, jenž smrtelně hřeší, krádež činá; neb

Dóře cízie bez jeho vóle, jenž jest Pán; béře
proti vóli Božie pokrm, zdravie, dešť, slunečné
světlo, povětřie,jako by byl sluha jeho, a jsa
lživý a nevěrný.“ (Výklad desatera u Erbena
1, 209). Ač tato slova byla až příliš pokroková,
přece by je snad i Čas odsoudil; vždyt Hus
za hříšníky největší pokládal nevěrce a kacíře.

Roku1483obceshromážděnévšechtříměst
(pradští husité) mení jinými ndlesy svými usavřely,
aby ti, „kdož jsou sev Pikharství (v jednotu česko
bratrskou) dali, obydlí neměli, ale prodadouce se
vystěhovali a nikdy sase přijímání nebyli"

Tomek: Dějepis Prahy IX, 51.

Politický přehled,
Ve schůzi panské sněmovny dne 20. června

prohlášeno toto zasedání říšské rady za odročené,
I uherský říšský sněm byl 20. června odročen.

Ministr-krajaa dr. Rezek přijat byl 20. L.
m. v delším slyšení od císaře, jenž žádost jeho
za propuátěnou vyřídil odmítavě vzhledem na
kompromis, který uzavřen mezi vládou a českými
poslanci a se zřetelem na nutnost, aby prostřed=
kování dra. Rezka mezi vládou a českými po
slanci i na dále zůstalo zachováno.

Zemské sněmy od soboty pokračují ve svých
poradách, omezujíce se dosud hlavně na formál
nosti a práce přípravné,

Také dosavadní schůze sněmu království Čes
kého byly rázu čistěformálního. Zemský výbor tohoto
království předložil 21. června ve schůzi rozpočet
na r. 1902. Úhrnná potřeba 51,563.774 K, vlastní
úhrada 3,935.078 korun. Na ubražení schodku
47,628.696 K po srážce státních údělů úhrnnou
částkou 5,096.782 K navrbuje zemský výbor při
ráčku zemskou 55 haléřů ku každé koruně pří
mých daní a na úbradu vybývajícího takto zbytku
4351.894 K má býti užito zemské zápůjčky.
Dne 24. června provedeny jen volby do jede
nácti komisí a podány různé návrhy a dotazy.
Mezi předlohemi, jež podány byly sněmu, jest
také zpráva zemského výboru o změně volebního
řádu v obcích království Českého ze dne 16. dubna
1864, dále zpráva o osnově zákona, týkajícího se
zemské dávky ze spotřeby piva a vládní předloha
o osnově zákona, jímž se prodlužuje osvobození
daně z příjmů od přirážek na delší řadu let.

Poslanci strany lidové vystoupili ze společ
ného klubu poslanců českých na zemském sněmu
moravském; tím rozbili národal jednotu všech
poslanců českých na Moravě. Poslanci národní
strany na tomto sněmu ustavili se jako volné
sdružení a zvolili dra. Žáčka svým předsedou.

V první schůzi sněmu haličského maršálek
v řeči své učinil patrnou narážku na protipolskou
řeč císaře německého. Návrh posl, Stapinskéhu na
projev proti známé řeči císaře něm. nedošel však
potřebné podpory. .

Na sněmu krajinskémkatolicko národní po
slanci dělají obstrukci, protože se jim od většiny,
velkostatkářů a liberálů, nedostalo zastoupení ve
sněmovních výborech. Podali řadu pilných návrhů,
rozbíjeli kalamáře a tloukli na stoly.

Na sněmu dalmatském dějí se též demonstrace
proti místodržiteli a náměéstku zem. hejtmana,
ježto poslanci strany práva nechtějí slyšeti 2 úst
vlády řeč italskou. Sněm štyrský je bez slovinských
poslanců.

Za příčinou upravení otázky. samosprávy
jižních Tyrol konala se v sobotu smiřovací konfe
rence. Vlachovéchtějí míti vlašské oddělení zem.
výboru a zem. školní rady se sídlem v Tridentě,
Většina konference prohlásila, že zásadně souhlasí
s požadavky vlašskými.

Uherská vláda za příčinou stále se vzmáha
jícího vystěhovalectví vypracovala osnovu zákona,
která v podzimním zasedání bude snému předlo
žena, Udávají se v ní mnohé pokyny, ale na spra
vedlivé nakládání s obyvatelstvem zvlášťslovanským
se při tom zapomíná.

Král saský Albert zemřel tg. června a po
chován večer 23. t. m. v katol. dvorním chrámu,
Pohřbu se účastnili bratr a nástupce zemřelého
král Jiří, císař Františék Josef I, jako upřímný přítel

nebožtíkův, dále císař německý Vilém, císařovna
Auguste Viktorie std.

Císař Vilém řečnil posledně v Cachách, kde
zvláště kladl důraz na mravy a náboženství, které
jsou podkladem vět velikosti. Svoji říši, svůj národ
armádu a svou rodinu chce vésti ve znamení
kříže. Ale jak se tato řeč srovnává s pronásledo
váním Poláků?

Dle nového trestního zákona v Norsku trest
smrti a káznice jsou odstraněny úplně; toliko
vězení a pokuty zůstaly v platnosti.

Ke korunovačním slavnostem sjeli sc již
hosté a diváci se všech stran do Londýna; vše
bylo už připraveno, ale najednou následkem váž
ného onemocnění krále Eduarda musily býti ko=
runovační slavnosti odřeknuty, Králi bylo se po
drobiti operaci; stav jeho je prý velice povážlivý.
Hosté se zase rozjíždějí.

Sultán vydal úkaz, jímž se strany. státu
uznávají se veškeré německé ústavy v Turecku a
to jak dobročinné duchovní a světské, tak i ústavy
vyučovací. Takové ústavy má Německo nejen
v evropském Turecku, ale i na mnobých místech
Syrie a Polestiny. Němci jsou tedy na postupu.

V Anglii sbírají podpisy na projev sympatií,
kterým se Boerům vyslovuje obdiv za jejich hr
dinný odpor, při čemž se poznamenává, že na
nich pácháno bylo bezpráví. Generál Dewet a
president Stejn, ač se účastnili několika set Šar
vátek, přece/nebyli raněni. Boerská zpráva vyzvě
dačská byla výtečně organisována. Na všech mís
tech byli postaveni vyzvědači tak důmyslně, že
když nepřátelská kolona nebo průvod vazový dal
se na pochod, veškeré oddíly boerské v okrubu
na 100 kilom. dověděly se to ještě téhož dac.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce m. ©. V měsíčníschůzi katol.

Jednoty přednášeti bude vsdp. dr. Gustav Domabyl,
professor historie, o předměta: „Mistr Jan Hus nebo
ev. Cyrill wuMetboděj.“ Začátek o půl 8 hod. večer.
O hojnou a ušlechtilou zábavu postaráno.

Zprávy místní a z kraje,
Utrhači v práci. Neurčitédosud zvěstio

skandální historii „lepších“ hradeckých kruhů uvedla
„Ouvěta“ na veřejnost a slibovala, že neušetří nikoho,
ani kdyby to byl nějaký klorikál. Náš list již loni
právě v červenci upozornil šetrně na jisté tajné
kroužky lepších kruhu, ale byl tehdá zakřiknat zrovna
„Osvětou“ v č. 56. předhůzkou „mravokárností“ a
celá veřejnost nad slovy našimi se horšila, místo aby
se kolem sebe rozhiédla. Dnes ovšem úloha „mravo
kárce“ převzala „Osvěta“ a vyložila zcela přesvědčivě
zásady o manželské čistotě. Jen to nás zaráží, že
„Oavěta“ napověděla sice něco o náboženském pře
svědčení svedených obětí, ale naprosto úšetřila hlavních
ovůdců, kteří nábodou nejsou křesťanského vyznání.
Jen této as okolnosti jest děkovati,že seznamvinníků
nebude v „Osvětě“ uveřejněn, protože dosud ještě
nikdy nevystoupila proti svým spojencům, abonentům
a stonpencům. Pánové postřehli as, že na seznamu
nemravů převahu mají lidé pokrokoví, proto to odbyli
paudalním odsouzením. Jame toho názora, že ss má
sice nepravost potírati, ale osob že notno detřiti,
proto rovněž nikobo nebudeme ani naznačovati. Ani
bychom si nepovšimli politického a náboženského
zabarvení navětěvníků tajného salona, ale byli jsme
k tomu „Oavěton“ vyzváni. Vyslovujeme přesvědčení,
kdyby „Osvěta“ nebrala vědy v ochranu své roztomilé
spojence, nemohli by avým ničivě rozkladným vlívem
podrývati mravní zásady křesťanského lida a „Osvěta“
by si mohla učetřiti mravokárných rozkladů, protože
by jich nebylo prostě zapotřebí. uvažajte pánové něco
o vé zbytečné shovívavosti k jistým ničivým prvkům
společenských řádů a pak snad zanecháte neustálého
podkopávání náboženských pohnulek ku šetření man
Želské věrnosti, nebot dle ovoce poznáte pochybenoat
své taktiky. Nepovažujemo to však za moudré, že
povolané krahy anaží ee celou věc otatlati, takže
veřejnost nedoví se pravdy a klepny v kalhotech i
v sakních povolují uzdu savépředrážděné obrazotvor
nosti. Začínají 80 zatahovati do bahna mnobé osoby
bez určitého důvodu a praví vinníci jsou šetření.
Pochybujeme však, že ei napadení dají líbiti obviňo
vání ze zločinů a že pomlouvači ujdou zasloužené
odměně. Jest to hnusné, že ae vyskytlo najednou hni
lobné pařeniště uprostřed města, ale ještě hnusnější
podívání jest na hladové byeny, které se zvláštní zá
libou bahno rozrývají, hledajíce v něm nějakou žádoucí
kořist, tučnými sousty na povrchuplajícími opovr
hujíce, protože jsou to náhodon jejich lidé.

Na c. k. ústavě kn vzdělání učitelů
v Hradei Králové budezápisžáků doI. ročníku
dne 15. září t, r. od 8.—11.a od 2—5. hod. Zkouška
přijímací začne o 2. hod. odpol. dne 15. září. Kdo
přijati býti chtějí do I. ročníku, vykáší se posledním
vysvědčením školním, listem křestním, avědčicím o
dokonaném stáří 15 let, vysvědčením o tělesné způ
sobilosti od lékaře úředního. Kromě toho nechť předloží
vlastní práce z kreslení a krasopisu. Žádostiza dispens
od povinného stáří, řízené c. k.zemské školní radě,
přijímá ředitelství ústavu do 6. srpna t. r.

Zápis žáků de I. třídy c. k. realky
v Hradel Králové bade se konatipředprázd



inami dne 15, července od9—10 hod. a dne16. čer
vence od 6—9 hod. ráno; bned po zápise budou při
jímací skoudky.

Hradeočtí oktavámí z r. 1972 sejdouse
ve středu dne 16. července O 7. bod, večerní v Grand
Hotelu v Hradci Králové. Přihlášky dějíse u prof.
gn. Svobody tamtéš; bližší program edělí se pak
každému ústně,

Hus v Hradel Králevé. Letošníoslavo
vání Husa má se díti na pokyn pražskéobce spů
sobem vadělaných lidí důstojným, všeho provo
kačního rázu. Poukázali jsme několikráto ve svém
listě na nepřístojnost dosavadního „oslavování“ Husa
alkoholiky a nezralými výrostky, vyslovujícenázor,
že památce historických mužů se poslonáí nejlé
věrným vylíčením jejich snah a záslub. Pokyna pražské
obce povšíml si hradecký Sokol a bude pořádati
přednášku o Husovi. S tak střízlivou akcí nejsou
spokojeni někteří zdejší vlastenci a shánějí zvláštním
oběžníkem, na němž jsou podpisy ne př.dra. Dordíka,
hokynáfe Pokorného atd., velikou manifestační slavnost
s bengálem a kalafunou. Přimlonváme se, aby nikdo
těmto upřímným ctitelům Husovým nepřekážel, nýbrá
dle možnosti je podporoval, protože ze svéhovlastního
zápaln vlasteneckého sotva by provedli povznášející
illnminaci, Není pochyby, de opětně letos obchody
židovských obchodníků budou ozdobeny podobiznami
Husovými a případnými hesly n. př.Svoji k avéma a
vědy dle pravdy. Něco prakavých žabek a hlučných
raket vypustí zajisté naše školní mládež na oslavu
Husovu, neboť mládež musí se již od malička vy
chovávati pro vlastenecké fangličkářatví a ducha
prázdné maškarády. Krátce bademe míti opětně trochn
randálu, protože se mnozí aranféři domnívají, že tím
pozlobí katolické kraby. Proto netřeba rozčilovati se,
nýbrž pánům legraci přáti. Nechají těch hraček sami,
seznají-li, že bylo zbytečně propáleno, čím mohla býti
žízeň uhašena,

Výroční zkouška v pemslomátě. Po
prvé letošním rokem vystoupili chovanci a chovanky
hudební školy v pensionátě školských žester na ve
řejnost a dobyli ei tímto vystoupením rázem pochval
něho uznání u četného obecenstva, jež zajisté a ne
malým interessem sledovalo hudební.a pěveckévýkony
malých umělců. Koncertní síň byla poslachačatvem
přeplněna, takže zkouška podobala ze nějakému mani
festačnímu koncertn. Nebudeme se pouštěti do podrob
ností, ale můžeme konetatovati, že jednorogslný úeu
dek obecenstva vyzněl v obdiv a v uznání výtečného
vedení hudební školy v pensionátě. Ctihodné sestry
mají nejenom státní kvalifikaci pro vyučování ve
zpěvu a klavíra, ale mají též výbornou methodu a

nepřekonatelnou svědomitost při vyučování. Těmto
jenom cenným vlastnostem lze přičísti, že chovanci
Po jednoletém cvičení mohou vystnpovati na koncertní
podium. Chválíme ctihodným sestrám, že vystupují
se svou prací na veřejnost, aby obecenstvo samo
mohlo se přesvědčiti o vyučovacím úepěchu řeholnic
a nemusilo věřiti závistivým klevetám, které z vědomí
vlastních neúspěchů pomlouvají výchovu řeholnic.
Utvoří-li ei obecenstvo samoz vlastního názora pojem
o dobrých výsledcích klášterní výchovy, neuškodí to
kongregaci nijak, udeří-li opětně nějaký závistník
v „Oavětě“ kamenem pomlavy do oken peneionátu.

Zprávy osobní. P.Aloia Jemelka z Tov.
Jež. přesazen byl z Prahy do Hradce Králové, P.Jan
Kalaš z Tor. Jež. z Hradce Králové pak do Praby.

Boj o meděli vodou zdejší obchodníci
5 pomocnictvem málo záslažným apůsobem, plakátovým
návěštím. Faktum jest, že živnostenský zákon poro
luje ve svátek obchod po celý den, ale fakta jest,
že zákon tento jest nekřesťanský, Stanovisko obchod
níků jest zákonité, pomocníků lidumilné, Ve sporu
tom mělo by ss obecenstvo prohlásiti pro požadavek
lidskosti i náboženství a ve svátky odpůldue nekopo
vati. Ba mělo by se jíti ještě dále a nemělo by se
na př. v neděli a ve svátek vůbec kupovatí nic po
10. hodině ráno, když již k vůli venkovanům obchod
do 10. hodiny by se ve zmíněné day trpěl. Kdyby
se majitelé obchodů domluvili o přesném šetření sta
novené maximalní prodejní meze, obecenstvo by si
také zvyklo na tuto hodinu, Abychom amožnili pro
vedení léto myšlenky, jame ochotní uveřejňovati bez
platně ve svých sloapcích všecky obchody bez rozdílu
vyznání, které uzavírají obchody avé v neděli a ve
svátek o 10. hodině dopoledne,

Ku práel. Mimořádnávalná hromada sdej
šího II, živnostenského společenstva dne 22. t. m.od.
byla se celkem klidně za účastenství 50 členů. Sta
rostou zvolen opět, téměř jednohlasně pilný a obětavý
pracovník p. J. Pilnáček, jemnž, jak vidno, dáno tím
stkvělé dostiučinění za uplynulou právě volební kampaň.
Místem náměstka starosty pověřen p. Halounek, Do
výbora vysláni pp.: Hlávka, Vlačiha, Fait, Pražák,
Skrovný, Hradecký, Reichl, Tichý Jar. aBrinkman;
za náhradníky pp.: Štandera, Čermák Fr, Šole Váci.
Rozhodčí výbor ustaven z pp.: Jind, Jelínka, Vlačihy,
Motyčky, Halonnka, Třasáka, Svobody Václ; náhrad.
níky pp.: Růžička, Otava a Samek. Delegátem dový
bora městské nemocenské pokladny zvolen p. J. Je
línek, náhradníkem p. Fr. Růžička. Hromadě pomoc
nické povolen příspěvek 50 koran ku obeslání letošní
všedělnické výstavy v Praze. Zvláštní Pozornost vzbn
dila řeč p. starosty Pilnáčka, jenž ae vřele přimlouval
za p. Reichla, stavitele, který prý je dobrým podpo
rovatelem krahů řemeslných. Taktéž učinil za p. Thoře,
Nechceme bráti v pochybnost náklonnost pp. stavitelů
k řemeslníkovi, proto projevujeme naději, že se na
zory p. starosty dobře osvědčí. Doufejme, že po tak
silných, bouřlivých srážkách nastanou teď druhému
společenstva dnové jasní, dnové klidné a užitečné din
nosti, čemuž voláme upřímné „Zdař Bůb!“

Tělocvičná jednota „Sokol Fiigner“
v Kolíně pořádá dne 18. července t. r. výlet do
Hradce Králové se zastávkou na Hrádku. Výletníky
provázeti bude plná kapela sokolská řízenímkapel
níka br. Kmocha, která po vlasti české tak jest oblí

bena.
atřelnici“ koncert.

ep ástapclmuselaar egie a z východnícha seve
rovýobodních Čech konati budou přátelskou schůzi
v neděli dne 6. července t. r. v Pardubicích. Účnst
níci nejdou se v rostanraci radnice, načež o půl 10.

hodině odeberou se k prohlídce města a zámku.Y zámku problídke abírek městského musea. O 11.
hodině dopol. konati se bude schůze v sasedací síni
městské radnice. Účelem této achůze má býti krátká

porada o tom, jak [gstopovati hromadně k zajištěníúčinnější akce spolků musejních ve prospůch abírání
starožitností a k sjednání postapu soustavného v té
příčině hlavně na Českém východě a severovýchodě,
jakož i rozhovor o některých jiných otázkách musej
ních. Po obědě podniknutbude výlet přes obec Ku
nětice na Horu Kunětickou.

Zpěvácký spolek „Hlahol“ v Ne
chanicích pořádá v neděli dne 29. června1902na

vmícivobora

ramem. Začátek o 8. hod. odpoledne, Hudba místní.
očer taneční zábava v sále. Za nepříznivéhopočasíodbývána bude zábara v sále.

Slatlané lázně Velichovky u Josefova
V Čechách do 15, června navštívilo 52 lássůakých hostí.

Anenské slatin. lázně v Bělohradě
dne 11. června čítali 180 hostí, koupelí slatinných
používajících.

Z Čachotíma. Dne 16. června odpoledne
konána byla u nás hospodářskáschůze rolníkůzdejších
i okolních, při níš velice důmyslně a podrobněpřed
nášel dp. Ferd. Vlček, farář novovesský, o příčinách
tísně hospodářské. Zvláště obšírně rozvedl jednu z hlav
ních příčin: nedostatek osobního úvěru a poakásal
v tomto obledu na blahodárné působení záložen Rai
ffeisenových. Četně přítomní rolníci a Živnostnícizdejší
i okolní, usnávajíce vděčně plnou pravdu výkladů dp.
řečníka, přikročili ihned ku praktickému provedení
rad podaných tím, že přihlásilo se ihned 30 členů
zakládajících ku založení Raiffeisenky, kteříž pak zvo
lili si své zatímní představenstvo ku ustaveníspoři:
telního a záložního spolku. Příští úspěšné činnosti
Baiffeisenky této: Zdař Bůh!

Prvmí družstvo ma zušitkovámí
medea, vosku a ovoce pro království České se síd
lem v Novém Městě nad M., zapsané společenstvo
s račením obmezeným, bude míti výroční valnou scbůzi
29. června o 10. hod. dopol. v Novém Městě n. M
v hoteln „Havlík.“

Z Opečma. Veškeré | nevěrecko-pokrokové
listy přinesly a dosud přinášejí zprávy 0 slavnosti
Božího Těla za tím účelem, aby tuto významnou
slavnost církevní v očích lidu věřícího snfžily avý
znam její slebčily. Že koukol do pšenice nasetý věnde
nezraje, viděti u nás na Opočně. Slavnost Božíbu
Těla konala se zde způsobem obvyklým, s krásou a
nádherou zvýšenější; průvodu účastnili se úředníci
cieařští, knížecí i soukromí, zástupcové obce Be ata
rostou v čele, veteráni, hasiči, přední činovnici 80
kola prozatím v civilu, žactvo škol atd. Zvláštní a
jistě zasloučené porornosti těšil se pan Dr. Dvořák,
vrchní zdravotní rada a zemský poslanec, který,
zdoben řády a vyznamenáními, účastnil se průvodu
s věnečkem na ruce a tím příkled dal oném pokro=
kovým přemrštěncům, kteří úporně se vzpírají autoritě
církve katolické. A na tom hlavně záleží, aby osob
nosti, vynikejicí vlivem, mocí, bohatstvím, vážností a
přednostmí vůbec, veřejně vysnávaly Boba svého a
brdě i a přesvědčením vnitřním veřejně hlásily se ku
církvi katolické,

Lukařský běh pořádánbude řízenímkrál.
české hospod. akademie v Táboře hospodářským spolkem
v Golčové Jeníkově od 18. erpna do 14. září t. r. Aby
návštěva učení tobo i nemajetným byla usnadněna,

volil zem. výbor 2200 K na stipendiapo60, 60a40
» ješ budou udělena těm: 1. Kdo předloží tyavědčení

o své neb svých živitelů němajetnosti a toto dá si
potvrditi od příslušného obecního a farního úřadu, od
©. k. okres. sonda a hejtmanství. 2. Kdo zaplatí ze
stipendia 10 K školného. 8. Kdo předloží aspoňvy
svědčení o dobrém prospěchu ze úkoly národní, po
drobí se zkouškám sávěrečním a budou moci účastniti
se veškerých praktických výkonů. Přednost mají ab
solventi škol rolnických a zimních hospodářských. 4.
Žádosti, v nichž vykázány: věk, rodiště, zaměstnání
a k nimě připojeny žádané průkazy, přijímá správa
lakařského běbu v Golčově Jeníkově, nebo též řiditel
utví král. české hospodářeké akademie v Táboře da
8. července t. r.

Ze Semtěše u Čáslavi. Znamenitépotě
šení způsobila nám oprava dvojetihodného pánana
šeho. Pravý vzor opravy, jaká býti nemá, Ale dobře,
že ji „Obnova“ nveřejníla, sepoň se veřejnost přesvěd
čila, jak jsou páni z druhé strany nedůtkliví a jak
se dovedou chytati slovíček, když se o ně jedná.
Doufáme, čei „Has“ bude nyní připouštětí opravy
v podobných případech, když se pustí do některého
z dochovních katolických nebo i do samého nejdp.
biskupa, aváděje zprávy čerpané třeba i z Práva lidu.
Dvojetihodný p. oprávce tedy záležitost onu neprojel,
ale vyhrál u zemské školní rady; a je to zvláštní, že
se dostala záležitoať tato až k uprávnímu sondu. Nej
lepší odpovědí na oprava jeho bude však uveřejnění
rozaudka správního soudu, jebož se mu také dostane,
jakmile bude vydán tiskem. Tam ze pozná, co bylo
příčinou celého reknrování, nebyla-li to právě ona pří
čina, kterou jsmenvedli, to jest zálešitost návětěvy J.
B. M. a oběžník c. k. okresní školní rady. Snad moh!
by dvojetihodný pán rozendek ten uveřejniti v „Husa“
sám, vždyť to sliboval a také celé jednání u instancí
nižších. Možná, že bude zase opravovati, alopokud
víme, jenom ku avé vlastní škodě, neboť naše veřej
noať nedá ai jiš dále sasypávati oči solí semtěšské
tmoudrosti..

Ze Žlebů. (Duohaptítomnost v pebezpačnaství).
asi pamatovati bude náš akovickýp. Mal

King na svou osetu s Čázlavívečer dnb 14.t.m. Při
přejesda kolejí severozápadní dráhy na cestě k Fili
pova sevřen bylpřímo uprostřed kolejí šraňky, takde
nemohl ani vpřed avi vzad, Jenom svéd itom
nosti může vati, še se sachráníl.Soskočila sotva
odpřáhl koně, byl tu vlak, který povozns padrť rozbil.
Vyšetřování celé záležitosti jest zavedeno,

Z Mlskovic ped Vysokou. Minoloune

děli konala hospodářnko čtenářské besídka zdejší přednášku v sousedních Mezbolesích, která byla vě
domělým občanům velmi četné narštívena. Promlnyjl
pří ní p. V. Dvořák, statkář ze Sán, „o druástevním
spolčování“. Milým « přesvědčivým způsobem načrtl
akci rolníků vánakých, kteří svépomocí dodělali se

krásné a výnosné drodatevní sušárny na čekanku. Gb
jasnilJpstnp práce při zakladání drušstva a spólapodal důkas, jak v pootivých s avědomitých rukou
vyplácí we podnik rolnický. Jejich sušárna vyplácí

téměr 0 jeden zlatý více za mot. čekanky neš toy
okolní sbo jit po dvouletém působení. Varoval jenroj

nictvo, aby novrhalo se ne tytéž podniky najednou,jak se to děje a tak sobě dělá pak nemřízenou kon
urenci. V okolí našem vyvolala přednáška ta čilý

zájem, aby i tu rolnictvo něco podobného podniklo.
Přičiněním p. ně. B. Vojty, který jiš vypracoval plán
podniku, bude asi přikrodeno k založení družstva na
spracování řepky, jíš se tu mnoho pěstoje. Přáli bychom
snaze této co nejrychlejšího uskutečnění, jelikož by se
tím rolnictvo částečně osvobodilo ze vlivu pověstné
třetí raky, která diktoje libovolně ceny plodin hospo
dářekých. Jest mezi námi dosti rolníků vzdělaných a

poctivých, kteří by se dovedli Opodnik ten pečlivěstarati. Záleží jenom na dobré vůli. Osobní, mali
cherné rozmíšky nechf nyní ustonpí stranoua ať brzy
dočkáme se provedení této výborné mydlénky!

Z Golčova Jeníkovu. Zvolnasice,ale
bezpečně béře se naše město vpřed. Dík rozumné páči
nynějšího p. starosty stará se občanstvo především o
povznesení vzdělání mládeže. Úailí toto šlechetné daří
se díky energii a upřímné vůli všech činitelů. Tak
měšťanské škole chlapecké bude nyní zřízena i měš.
fanská škola dívěl, které kout náš velice postrádal,
Doufáme, že škola toto přinese hojného požehnání ce
léma okolí a že vychová nám základ rodiny a národa
— dobré, řádné ženy.

Z Haberska. Chudý náš kraj letos bude
prodělávati těžkou krisi. Již ua minulých let rolnictvo
naše bylo nuceno utíkati se © pomoc a přemnobý
musil se zadlužiti. Letos pak, když úroda ukazovala
se pončkod lepší, přišla pohroma všech předešlých
větší — hrozné krupobití, které na mnohých místech
úrodu zničilo docela. I z hranic sousedního okresu
čáslsvského přicházejí zprávy podobné. Zvěst o této
pohromě byla oznámena našimzástupcům, aby u vlády
domáhali ae prostředků k ulehčení těžkého postavení,

Dar. Vysdp. konsist. rada a vikář v Nových
Hradech, Alois Kopecký, přistoupil za zakládajícího
člena křesťaneko-sovialního spolku pro Krounou

okolí při kanonické visitaci tamže konané a slož
20 koran vkladu, Zaplať Pán Bůh! Kéž by so ještě
někdo vynašel, kdo by takto nově ntvořený spolek
v místě tolik ohroženém podepříti chtěl!

Na obecní škole realní v Náchodě,
jejlš VI. tř. se příštím rokem otevře, konati se bndezápis nových čáků do [ třídy v úterý dne 15. a ve
středa dne 18, července t. r.; po prázdninách v úterý
dne 18. a ve středu dne 17. září t. r. Zapisovati se
bude v avedené dny vždy od 8.—10. hod. dopoledne;
bned po zápisn konati se budou zkoušky přijímací, od
10.—12. hod. písemné a o 2. hod. odpoledne ústní.
Každého dne po ústních zkouškách bude o přijetí žáka
definitivně rozhodauto,

Z Krchleb. Dne 13. t. m. pořádá se v naší
osadě hesičaký sjezd. Ráno budou konány služby Boží,
po ních pak žapní valná hromadu a odpoledne ve
řejné cvičení. V nynější době, kdy hasičstvo agitacemi
má býti strženo v nároč kruhů radikálních, saslu
huje veřejné pochvaly, še u nás věrní starému zvyku
počínají sjezd s Bohem a službou Boží.

Čište a rozšiřajíe pozoruhodnou novinku

Mistr Jan Hus nebo sv. Cyrill a Me
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsul Jan Vychodil. Cena 10h.

Na skladě u Jos. Melicbárka na Velehradě,
(Morava).

Různé zprávy,
Brsy jiš uplyne půllelí. Skutečným předpla

titelům tohoto připomenutí netřeba. Nechť sí však
dobře tohoto časového mesmíku povšímnou „před
platitelé“ titulární.

Něco o xbramích mašich odpůrců.
Jak nepřátelský tisk ai lží pomáhá, dosvěděí násle
dující faktam. V Broumově máme plátek „Braunaner
Deutsche Zeitung“, který miluje církev a kněžetvo
tak, jako asi „Osvěta Lidu“. Má zvláštní rubriku „R
mieche Stroiflichter" a v každém čísle chrlí sponstu
lží, přokroucenin a nadávek na římakou církev, V jed
nom z posledních čísel přineslzmíněný list tuto správu:
„Vyděrač na smrtelné posteli“. „Popolo“ oznamuje:
Kněz Domenico Basso v Cerignnole přišel k nemoc
nému Giuseppe Secease a šádal na něm za rozhřešení
10.000 lir. Konečně po dlouhém smlouvání obdržel



kněz3000lir a nemocnýky we- miEdálapodivaoa aš proto, doby se i ýknés mohl sa
Vtávajících poměrů odvášiti takové ničemností. Jena
ahám v Římé, požádal jsem ibaed jiston dobře infor
moranon osobnost, aby mi sdělila, co na tom pravdy.
Odpoviď došla následující: „Miovil jsem a redaktorem
listu „Popolo“ a on rozhodné tvrdil, še podobná zpráva
nikdy uveřejněnanebyla. Informoval jsem se u různých
osob, a mohu vác ujistiti, de tomu tak jest. Neafakta
samém pravda jesi to, še onen nemocný byl veřejným
lichvářem, a knéz ma zcela správné dle církevních
zákonů alošil pokání. Věc, byvši vsocialistických no
vinách překroucena, dostala se před sond a v posled
ních dnech vynesen byl roseudek vrchního kasačního
soudu, kterým kněz nejen osvobozen, nýbrž i podot
Zeno, še jednal správně. A to rozhodl liberální, církvi
nepřátelský soud! Tak se překrucují fakta! H, K. + 48.

Cejest přednější, hospodářská před
náška nebo přednáška © Husovif Vne
děli dne 23. června o 2. hod. odpol. pořádal hospod.
pol. pardubický v Moravanech, v zálošenském domě
hospodářskou uchůzi za předsednictví zaslonšilého a
neúnavného předsedy p. ředitele Eckerta z Chradimě.
O prvním bouu programu, o důležitosti hospodářekých
a dobytkářských družstvech, pojednal velice zovrabně
a důkladně zemský a říšský posl. p. Prášek začež uo
mu dostalo zaslouženého potlesku. Rozproudivší se

debaty účastnili se p řed. Eckert, p. posl. Udržal, p.Prokeš, mlynář z Dašic, p. posl. Prášek a proslulý
odborník a znalec této otázky, oblíbený řečník p. prof.
Dokoupil z Cbradimě. A tu mělo býti přikročeno ko

otázce druhé: Odkud kynepomoo-polnímu hospodářstvínávledkem nízkých cen cukru a obilí? Pan předseda
učiniv Sminutovou přestávka, k projednání otázky
této nedospůl. Právě v tato dobu o 4. hod. měla se
konati v nedalekém hostinci p. Valáška přednáška o
Jana Hoeovi, a poněvadž páni právem medomýšleli,
že by přednášející musel mluviti k prázdným lavicím,
přišli na znamenitou myšlénka a přeložili přednáška
o Husovi do zahrady záloženského domn, kteréžto
místo bylo původně určeno pro přednášku hospodářskou,
která se ale odbývala uvnitř v místnostech těsných,
abychom prý nezmokli. Nějaký řečník z Chrudimě ne
chutným způsobem minvil, vykládaje o životů Jana
Husa; vylíčil ovšem ty jeho eoudce způsobem co nej
černějším a zapletl do toho mnohé nepravdy, na př.
Ze Ilau neblásal sice žádnou novon víru, ale že hlásal
učeuí, které se od katolické víry pranie neliší. Obe
cenatvo, sotva 100 osob čítající, vyvlechlo jej velice
lbostejně a ku konci odměněn byl slabým potleskem
několika málo osob. Tak teda Has před nešími život
ními zájmy! rak ovšem byl oprávněný stesk posl.
Práška, když uvedl, de v Čecháchz mnoha dobyt
kářských dražetev jeví skutečnou činnost pouze tři.
Na hasitské slavností jsme chlapíci!

Čas nazral Obnova „lejnepoctivějším a nej
hrubším klerikálním listem“, zapomennv ovšem k této
vtipné pokloně uvésti doklady. Inn, kačdý mlaví, jak
amí. Náš pražský p. dopisovatel svým brkem pošimral
trochu chefredaktora Času a tu Čas nějakou odvetu
dáti musil; že dopadla odpověď tak „věcně“, to při
lista konkurnjícím u Červánkya „Nene Freie Presse“
nikterak nepřekvapuje. Takové nejapné zlořečení jest
vlastně žehnáním.

Na hmutí odpadlickém v eoneední
Moravě mezi německým obyvatelstvem rázněse pracnje,
Bvěděí o tom zpráva otištěná v pouledním čísle ovan
golického církovního časopisu „Českomoravská Jednota“.
Podle této německá evangelická církev v Olomonci má
nyní mimo svého faráře ještě tři vikáře, kteří jsou
vesměs z ciziny (rozuměj z Německa) vydrdováni.
Před čtyřmi lety působil v německém evangelickém
sboru olomouckém jeden kazatel; nyní však v okrska
téhož abora = osamotnéním Šamperka je 7 pracovníků,
a to z faráři (v Olomouci u Šumperku) a 5 vikářů

( Olomouci, Šternberku, Moravské řebové,Zábřeze urálíkách). Tyto veliké změny způsobilo hnutí „Pryč
od Říma“. Počet přestouplých není však tak veliký,
jak by se dalo při tak rozvětvené agitaci očekávat:.
Obnáší v celém bývalém ubora olomouckém asi 400
duší. Uváděje toto, utěžuje vi zmíněný ovangelický
církovní list, žo upolek Gustava Adolfa již čtyři žá
dosti českým evangelickým sborem v Úlomonci za

podpora ma podané nechal úplně bez povšimnutí.inak ovšem si počíná oproti tamní německé církvi
aogěparského vyznání! — A pak prý hnntí „Pryč od
Říma |“ je čistě náboženské a nemá významapolitic
kého! Toma mimo vídeňskou vládu nevěří snad jiš
nikdo na avětě.

Každá dobré věe sama sobo chválí,
zví heslo na balíčkách Bergrovy cichorie z továrny
Josefa Bergra na Horkách v Podkrkonoší a nápis
blásá pravdn; neboť každá hospodyňka, která jen
jednou nábražek ten zkusila, více oj něho neupustí,
poněvadž se přesvědčila, že Bergrova cichorie dodává
kávě překrásnou barvu a laboduvu chuť. Pr.to možno
právem výrobek ten prohlásiti za nejlepší.

Váhavost či cof Liga + 16. Vzdělavací
knihovna katolická jiš od avého počátku slibuje
překlad španělského spisn dr. J. B Ortiho y Lara
„Věda a zjevení“ Spis čelí Draperovým „Dějinám kon
fiiktů mezi náboženstvím a vědou“ Stále čekáme
marně, a přece potřebujeme spisu toho jako soli, neboť
každou chvíli se někdo Draperem po nás rozožene.
Jestliše byly vydány již knihy méně cenné a méně
významné, tož zajisté oprávněno jest volání naše a
nadějeme se, že bude míti žádoucí výsledek.

Jednota sv. Methoděje ve Vídmi
obrala si za úkol starati ae n české bohoslužby 1 0
nábošensko-mravní vzděléní Čechů vídeňakých. Šle
chetný úkol fen můše jednota zdárně řešiti pouze
tehdy, když ee jí dostane vydatné podpory. Dne 6.
července v neděli 7. po av. Duchu ns den Navštívení
Panny Marie) bude se konati v kostelích diecónekrá
lovéhradecké obvyklá sbírka pro tuto jednota. Kdo
tedy můžeš, hleď štědře přispěti k účel tak dobrému.

K zákaza rayonování nákupu řepy.
Jak = referátu říšské rady čtenářatvn toboto listu
známo, zabývala ae poslanecká sněmovna pilným ná

vrhem, týkajícím se zákasa, aby obnesován byl prodej
cukrovky na určité obvody (revony) a podaným spoal.
Kobrem. Za 1 odůvodn tohoto pilného né
vrhu dádala dvakráte naléhavě „Ústřední jednota řo
pařů pro královsttí České v Praze“ jak klab sgrár
ních poslanců, tak klub poslanců národní strany avo
bodomyslné, a obrátila se protos poslanců agrárních
ne poslanceKubra, = poslanců avobodomyslných na

L Ddršala, kteří jsou členy Hiditelstva „Jednoty“.
atrno, če mladá organisace tato intervenuje nejen u

vlády samé, ale j u našich zástapců, aby zřetel jich
obrácen byl k praktickému řešení palčivých otázek
zemědělských cestou parlamentární. Posílení organi
sece této hojným přistupováním členstva, bez rozdílu
politického přesvědčení, znamená posílení v práci za
zájmy veškerého řepařetva.

Karanlik, uvětoznámý růžonosný okršlek bulharský
(Turdža), dodává ročně 2509 kg silice růžové, voňavky
s růží (1 ha dodá 5000 kg krěta a 1 kg oleje). Flo
rencie 8 Verona poskytují 560.000 kg kořenů kosat
cových, potom Kalabrie a Sicilie vyvážejí za 8 mil
lionů franků silica oranžové a citronové. Od 16. sto

Jetí destiluje anglické hrabství Suvren až 16.000 kg.
denně máty s levandnle. Máta peprnou destiluje Mi
chigan, Indiapa, New York v Americe (200.000 kg),
Rusko (Krásnoje) vyváží 60.000 centů semene aniso
vého. V Německu kolem továren na perfamy vznikla
role, osetá růžemi s jinými vonnými rostlinami. Z My
sova, Bombaye a Madrasu vyvážejí dříví santalové,
2 Filipia 1600 kg ylaog-ylang. — V okolí Niesy po
Rivieře francouzské epracojí: 2,500.000 kg květů oran

fových, 2,000.000 k jasmínu, 156.000 kg fialek, 25.000kg rosmariny atd. Největšímitrhy západu na voňavky
jsou Paříž « Londýn.

Láska 2 nenávist květim. Pozorovány
byly tyto případy: Sváleme-li reredku e růži s jinými
ještě květy do kytice a dáme je do sklenice vody,
nalezneme již za půl bodiny, že jaou růže a rezedka
navzájem obepjaty jako zápasníci a rychle vadnou,
kdežto ostatní květy zůstávají svěží. Také konvalinky
jsou úhlavní bepřítelky některých květin, a usmrcují
je bez milosti. Naproti tomu karafiát a slunečnice
jeví k sobě velké sympathie,

Tabák seznal a přivezlv 16. věku španělský
cestovatel Hernandez de Oviedo; na dvoře madridském
poznal jej francouzský vyslanec Jean Nicot, zasadil
v Paříži, edtud název Nicotiana tabacum. Kouření

přišlo do Čech ve válce třicetileté, prve za králepraského Bedřicha Velikého začly lepší kruhykouřiti.
- V dobrém tabáku jsou 2proc. tekutého jedovatého

nikotina, ve špatném až 8 proc., ve viržinském 9-87
procent. Čerstvélisty tabákové chovají 16 až 9 proc.
nikotinu, jenž účinkuje 16kráte silněji nežli koniin
obsažený ve známém boleblavu.

Koncertní ředitelství p. MojmíraUr
bánka v Praze upozorňoje tímto veškerá pořadatelstvn
koncertů, tedy především naše zpěvácké epolky, že je
ochotno v zájmu rozkvětu hudebního rachu na českém
venkově převzíti veškeru, ať Bebetěžší starost o napo
řádání koncertů a síce úplně bezplatně. Nabídne-li ae
někam umělec jména neznámého nebo kterého jen
znáte z bcmbastické reklamy, dopište o zprávu 0 něm
panu Mojmíra Urbánkovi, který ochotně bez nároků
na zisk Vám správně poradí.

Svatobor, vlastenecký spolek ne povznesení
literatury české, na podporu epinovatelů a jejich rodin
atd. měl ra rok )901 příjmů, počítajíc v to botovost
pokladniční i úpisy, 922.937-18 K, vydání 27.676-99
K, zbývá pak 195.260.19 K. Úbrn fondů, jež má
Svatobor ve správě, činí 55430713 K. Ze základů
znám je zvláště základ kněze Fikpa Čermáka Tus
choměřickóho, majísí právě v pokladně 46.71477 K,
pak fond Beneše Třebízského 10.694'85 K, základ
Palackého s 61.42885 K atd, Julina Zeyer odkázal
Svatoboru 12.000 K. K studijním cestém a literár.
pracem povoleno 2600 K. Literárních odměn dáno
úhrnem 2900 K atd.

Měšťáci a vesmičané jindy a nyní, jest
spisek, jejž vydal Josef Podolák, okr, tejemník v Par
dubicích. Slobem populárním podává se tau nejširšíma
obecenstvu obrázek o životě starých Čechů. Zvláště
zajímavou jest stať o vzdělání našich předků, kde
učitelové, jsouce pod dozorem kněžským, byli v mnobém
ohledu volnějšími neš nyní. Spisovatel při posuzování
poměrů školských drží Be střední cesty. Spisek tento,
jehož cena 70 b., vřele odporačujeme.

Modrá řeč. Tak nazývá se uměle utvofený
jasyk, který má nám uloužiti jako dorozumívací
prostředek u cizinou a tím dlouholeté studium cizích
řečí omezovati. Všem, kteří mají 8 cizinou něco činiti
jako obchodníci, cestojící, sběratelé mincí, pohlednic
atd., kniha tato velmi prospěje. Cena její je poštou
86 h a lze jí dostati u G. Perglav Plzni na Radeckého
náměstí.

Přes 8000 kos „Debrý Hospodář“
rozprodáno bylo během % měuíců a ani jediná nebyla
vrácena, což svědčí o znamenitých těchto kosách nej
lépe. Cenufky zasílá zdarma na požádání České zauí
latelství „Dobrý Hospodář“ v Hranicích na Moravě.

Klub českých taristů vydalprávěseznam
studentských nocleháreu, jejichž účelem jest poskyto
vati studentům, nacházejícím ve na ferialních cestách,
noclehu a stravy za mírnou cenu. Při každé nocle
hárně ustanoven jest dozorce, poskytující z ochoty
studujícím rady v místě i na další cesta. — Klub
českých turistů v Praze na Jungmanově třídě pěstuje
a podporuje cestování a zejména pečaje o návštěvu
krajin českoalovanských.

Hospodářská, prům. a národeplsná
výstava ve Výškově r. 1902obsnhojenásledn
jící oddělení: I. Zemědělské: koně, skot, drůbež, včely,
veškeré plodiny, výrobky, stroje hospodářské, plány,
nákresy, odbornou literaturu a hospodářské školství.
I. Průmyslové, zaujímající veškeré obory průmyslu,
živností, odbornou literaturu, průmyslové a obchodní

Skolatví. IIL Národopisné: nálesy předhistorické a
16 ké Dypamátky, kroje a vyšívání.

B tamosprávu, chudinetví, školství ní istřední, spolky, ústavy peněžní, knihovny, umění vý
tvarné. Letos pořádá se také německá výstava v Olo
mouci a vedle ní musí nade české výstava ve Výškově

všeho našeho lidu na Moravě i v Čechách.

© pychu pelmím. Zákon ze dne 13. října
1876. Zvláštěse prohlašojeza pych polní dle $ 3.: a) ne
dovolené chození,jezdění koňmo i vozem v tabradách,
na polích a lukách iostatních pozemcích, jakmile tyto

jsou jako uzavřenéPosnanenány; c) nedovolené odstranění aneb porouchání plotů, otevření přístrojů za
vírasích na nich a odstranění tabulek zapovídacích
aaebo znamení výstrašných; d) nedovolené prošlapo
vání pěšin aneb cest polních; ©)nedovolené zlomení
aneb nříznuií kmenů, větví, ratolestí, jakož i každé
koliv jiné poronchání stromů sneb keřů, pak vytrho
vání kůlů u stromů; f) nedovolenéuříznatí ueb utrh
outí klasů, Inaků aneb rostlin jakéhokoliv druhu, pak
Žetí aneb trhání trávy na cestách a mezích polních;
E) nedovolené kopání země, písku, štěrku, kamenu,
Jakož i sbírání listí, sralého ovoce neb padavek na
cisích pozemcích; b) nedovolené vkládání, aneb há
zení kamenů, rumu, střepů, smetí neb sněti na cisí
pozemky neb cesty. $ 4. Svémocné zorání, okopání
anebo jiné poškození společných polních cest aneb
pěšin, postrčení aneb odstranění mezníků, pak norání
aneb okopání cizí půdy tresce se jakožto pych polní.
Zapálení strnišť a hnojišť jest neprosto zapovězeno.
5 5. Mimo uzavřená neb jinak ohražená místa nesmí
žádný dobytek ae ponechati bez dohlídky. $ 6. Pásti
dobytek mimo uzavřená neb ohražena místa dovoluje
Be jen řádnou dohlídkou. Pastva na provaze se
zapovídá. Pasení na pozemcích majících tak malý
objem, aneb takovou polohu, že te jest s právem
obávati, že dobytek z nich na cizí pozemky příjde
aneb je poškodí, dovoluje se jen tenkráte, když do
bytek přiměřeným způsobem na pevné předměty se
přiváře (pasení přivázáním na kůlu.) $ 7. Na pozem
cích, kteréž nejsou ze všech stran tak uzavřeny, aby
tím vystonpení dobytka 8e zamezilo, jest každá
pastva v čase nočním zapovězena. S 9. Když cesty
k pastvě vedoucí jsou takové, že se jest s právem
obávati, že hnaný dobytek cizí majetek polní poškodí,
nesmí dobytek jinak, než svázán ve smečku, aneb
veden na provaze na pastvu se přibáněti. S 11. Do
bytek hnáti, blídati aneb pásti na cizím pozemkujest
bez ujmy zvláštním titolům právním jen tebdáž do
voleno, když majitel pozemků, jehož se týče, výslovně
svolení savédá. To platí jmenovitě i v příčině pastvy

na pdjzích úhorech a strništích, pak na cestách amezích,

Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne31l. června 1902. 1 hl.

pšenice K 1480—16-20, šita K 11-60—12-30, ječmene
K9 10—1000, ovas K 6:60—7-20, prosa K 0:00—00'00,
vikve K 960—10:10, brachu K 1800—2300, čočky
K 18-560—2300, jahel K 18-00, krap K 16 00—24'00,
bramborů K 260—300, jetelového semínka červeného
K 00:00—00-00, jetelového semínka ras. K 0000
—00'00, máku K 38:00—148-00, lněného semene K 17-00
—19'50, 100kg. žit. otrabK 12-00,pšenič, otrub K 11'60,
1 kg. másla K 2-20—2-8%, 1 kg. sádla vepřového K
1'60—1-76, tvarobu k 0-52—0-96, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 1200—1500, jeden g cibule K
82'00—00 00, jedna kopa drobné zeleniny K 40:0—120,
1 kopa zelí 0:00—0'00 K, 1 pytel mrkve 0'00—00"00,
t kopa saláta K 1-00—1-60, 1kopa petržele K 0'00—0:00.

Listárna redakoe.

Liga + 16. Vaše obratné péro jes t nám vědy
vítáno; leč prosíme, abyste bo užíval proti vážnějšímu
sokn než jest Herben. Kdyby tento „učenec“ neměl
v „Čase“ žádného obratnějšího pomocníka než jest sám,
to by ta reulistická věda dopadala! A dokazovat, že
to židé s vlastenectvím upřímně nemíní? "Vědyťi v
době husitské si vedli židé v Cechách zcela po ně
mecku. Žesi pasazají vlasteneckou masku občas pouze
z kšeftu, to každý jen trochu věci znalý potvrdí.

JŠ. J. v Hn. Zaplaceno do 1. července 1902.

Kathreinerova oo 000
sladová káva Hneippova



Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a ce
wHradoiErálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásoben
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravý
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského stříbra, ozdobné stolní

| nádobí, veškeré 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 zkouženo a

značeno.
Správky se přijímají a levně shotovují, téš

veškeré správky hodinek ze vyřivují.
EB“ Věe za levné ceny. "JB

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

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.

čoo0000000w00000000
Poděkování.

Odbor zemské jednoty soukromých
v Hradei Králové pokládá za svou

povinnost poděkovati panu

ALODU KOFBAUROVI,
restaurateuru hotelu „Merkur“

v Hradci Králové

za vzorné a velmi pečlivé vypravení a uspořá
dání repolečného obědu při ajezdu našem dne
22/6. a vůbec za ochotu s jakou nám týž
přišel vatříc.

Doporučajeme téhož P. T. pánům kollegům
do Králové Hradce zavítavším, sl. korporacím,
ct. veřejnosti a sl. spolkům co nejvřeleji.'oooooo00000000000

Levně, ihned, správně
všechny reklamace, rokursy, poptávky

týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví o. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen

F*raha-=II., Eliščinatřida 1080.
Na venek obratem pošty.

Páni kořádi pozor! Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeobecné oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne
škodné kourení, jelikož se kouř bned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí,
Znečistění odlivky vyloučeno, 1 kus K 1*40, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
ubchodní a zasílatelský dům.

Edk
Narštívenky,

DabísíBiskupská

POUR,
dříve J. Jořábek

modní závod

vlněné a prací tu- i cizozemské.
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modernějšímpoža

davhůmvyhovující.

vyznamenán.

Cenníkyzdarma.
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= SUKNA=
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

va nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové

Závod založen roku 1834.

| Oltáře,sochyaj.
vé vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporačuje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočlyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Vnorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Oovědčené proti rheumatismu,
dně, lechyas, dálepro chudo
krevné, skrophulosu, nemeci

ženské atd.
Úplně suchá poloha.

Výborná restaurace v režii. — Ceny
mírné. — Pošta a telegrafní stanice
v láseňské budově. - Pro P. T. ode
censtvo s okolí, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a pouze do lázní
zemýšlí docházeti neb dojížděti, dal

lázeňský lékař p. MUDr. V.
Maza sříditi svláštní p hodlnou míst
nost, kde po vzsté lázní lze si odpo=
činouti a se z0.aviti.

Pa právylázeňské:ně

prodásemlýn
uprostřed menšíh> města v Čechách, hodící
se pro každý průmyslový závod i obchod, na
stálé vodě s celým zařízením i úrodou na
20 korcích pozemků dobré jakosti v ceně
34.000 korun.

Laskavé nabídky buďtež podány na
adresu: „Dobrý podnik“ post. rest. Velký
Lukov, Morava.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Zdař Bůh ku žmím!

„Dobrý Hospodář“
byly na letošní bospodářeké
výstavě v Praze uznány za
nejlepšío Rakousku."B

Svůj k svému!

Z mnoha tisíc roseslaných ne
byla dosud ani jediná vrácena,

Srpy, brousky carborundové. klepátka, veškeré
bospodářaké potřeby atd.

€*+ Cennik obratem pošty zdarma. »$

České zasílatelotví „Dobrý Hospodář“
v Hranicích (Morava).

Jediný ryze český podnik tohodruhu.

Pronajmutí
bytu.
V čísle domu 36., jehož majitelem je

biskupské konsistorium, pronajme se byt
v druhém patře s vyhlídkou na velké ná
městí o 2 velmi vkusně a pohodlně upra
vených pokojích, s kuchyní a alkovnou i
s ostatním příslušenstvím, pro vedení domác
nosti potřebným.

Byt ten ihned může býti pronajmut
a obydlen.



Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Ě v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře va Fýprashticich)

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

, výrobní závod
8všech kostelních paramentů.
H

MCennfky, vzorky i roucha botová na ukázko
i se na pošádání franko zašlou.

ROKAUpověn

NE"něreNLNNOněDna

nove jutejiěněnjajuejujejnjajjnýnir jiývíúpěnjnějaj

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

přesně
zhoto

VZOR

ně zařídil jsem fotografický atelier v Hradcí
Králové (v Adalbertinu) a doporučují jej přízní
velectěného P. T. obecenstva. J. F. Langhans,

c. a k. dvorní fotograf.

* OBRAZY
W olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
W produkce nábošenské a historické, svcadla,
A rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké.

výrobky všech druhů v moderní úpravé,
solidně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
potřeby, vědy nejnovější

Va“ dopisnice "OBE
a vše do oboru papírníckého spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

Jo
o Hradci Králové,

Umělecký sávod pro kostelní práce a výrobu
rámců saložen r. 1891. xxIII 0000000ICILLICI
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Josef Neškudla,
c a kr dv. W dodavatelvJablonnémnadGrl.č.d.4

doporačnje P. T. veledůst. duchovenstvasvůj všudež bevědčený a mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dv. výrobní závod:

všech Kostelnch paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illnstr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.OK
Kostelní náčiní

DWS" vlastní výroby "Jag
v hojném výběra má ma skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a satříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

8880.86..

ARRPD

Oltáře, kazatelny, a td.
nabízi

V

PřABŮlŠKíJOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všcho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

KLV Ha54,
A4 pvet ň

Du.

Továrnawww

pálenka koňaku a výroba likérů
rx

JČ Jos. Tomášek
a) , :

a dříve sávod na sušitkování ovoce,
jpřšr. 1986, nejstarší sveho druhu v

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku, 74
rumy a punše, likéry, sladké ovocné |:

nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme avlášt na výtečný a při takové

na spracování ovoce

k ve Vysokém Mýtě A
) salošený P

4) —nabízí— Čen) i

| vino, bílé i červené,vino borůvkové (medici

jskosti velmi levný koňak a u 5

slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

enéna plose la nn „seřsbrnoumedailiadů; emslaté tile,a mnohýmiji
nými diplomy s prárem ralení slatémedadle

Vzorky zdarma a Iranko.

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,,

6. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelešnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ORP* Nesčetná reřejná“i písemná pochvalná uznání. fi
Založeno roku 1836.

ak

Zola

Velký výběr
zlatých a stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje - - 

hodinář a zlatník

: v Bychnověn. Ej
„přísežný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
; čenníky zašle.

Veledůst. duchovenstvo, sl. řeholím, ústavům
a PT. obseenstru

uctivě oznamuji, že za tovármí ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, bouby k myti, žínky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve

dárkůmaj.
Výborné creamy ku holení Matem a

Schavimg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
silám od 1 sl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním mebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Pří větší objednávce poskytuji svlášíní slevy.
Zásliky na venek rychle a oprávně 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 voňávek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Ellščina tř. 1 n.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

OB“ Boží hroby, "jiš
PAB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

O00000000000



Naoko | Řoytrňkíl n Dní
u Hradce Králové.

n mz 2: ko 13kozone1, 4
| disky,nabyvší ve škole obecnépřípravnéhoVA| KEE

Oeledůstojnémm jáma

B. Janu Aalášoví ©.J.
o Prase.

Marianská kongregace v Hradci Králové cítí se
při svém rozchodu povinnou, Vám, veledůstojný
pane, za Vaše vzorné a obětavé její řízení, zavý
tečné a hluboké promluvy a za všecku v pravdě
otcovskou péči vzdáti své.

JKnejuciioější díky %

vůbec a rolnické zvláště.
Škola umístěna je ve velmi účelně zřízené bu

, dově. Vedle bohatých sbírek nčebných má vlastní,

kdo objednává vzorně zřízené boopodářevví,malou mlékárnu a ros. sáhlou školní zahradu. Za celé zaopatření ve školní
punčechy dobré ja- | společné domácnosti platí se měsíčně82 K předem;

kosti již od 2 kr. školnéobnáší 90K . n Slavnáokresnízastapi. . | telstva ne . Vinohradech,na Smíchově, v Karlín
velké a výše, pe ne Mělníce, v Jaroměři, ve Vysokém M 1 vNoréší
nešky od 10 kr. Bydžově,v Konřími,v Cblamci nad Cidlinou sřídila

trika od 50 kr. stipendia pro dívky svýchokresů k usnadnění návštěvy
školy hospodyňské. — Veškeré bližáí správy podá

1 ochotně ředitelství školy.

Jan NUlĚKA,| rnmtmima dest štolyhepodzsk
pletárna. ve Stěžerách,

M. Teaohtová, 4. Loučný,
Rychnov n. K. Hditelka, předsedakuratoria.

elibujíc, že bude Vás, Veledůstojnosti, nehynoucí
vděčností a vroucí modlitbou vždy provázeti. —
Za veškerou blahodárnou činnost budiž vševědoucí
a epravedlivý Bůh Vám štědrým odplatitelemI
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Robert Šamburek
Založeno r. 1860. Plzeň, Školní ulice 12, Založenor. 1880.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, toneurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřizují se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nebodící se vezme bez průtabu nazpět.

gap* Mnohopochvalných dopisů k disposici.G
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Lidový nápoj.
Rv ZÁzvorové pivo

osfáty <
animální a minerální

nejlevařů Koorečnébmeliropra všosknypůdy odpo JV v pastkdnh| v sáčkách (v baličkách
8 Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší výnosnost. , V) | nN] 3 KKC“ a4h | ačh | 420h
sNenahraditelné k podzimní sotbě, B Pozor na naše ochranné známky.

jež nelze žádnou jinou kyselinou fosforečnou nahraditi.

oo nlměny aonou,semrarokvč JÍ Šumivé limonáĎové bonbony
světoznámé jakosti.

Poštornskou sádru supeorfosfátovou ka.vrch
Í nímnhnojeníjetelišť a kouservováníchlóvskémrvy,pÍonÍ vápno Odporučuje

dodávajís přesnouzárukouobsahu Prvníčeská kolováo bo
továrnana kyselinu TBřeslavi-Poštorné váren mna orion

sírovouAnměláUnojiraA. SCHRAM a v Lisku-Bortokách. čokoládu dříve (A. Maršner),
Ústřednípisárna:PRAHAJindřišskául.37. IK rál Winohrady.UAE

Majirel Politické uružatvo tiskove v Hradci Králove. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonin Proimon. — Tiskem beik. knihtiskárny v rirador Aral.



Číslo27,| P az síní |— n Inserty se počítají Ievně,
Olmova vychásí v pátek v poledne.

Ročník VIIL
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Nic nedotýká se duše lidské hlouběji, než právě otázky nábo
ženské, proto také dle úsudku velikého znalce duše lidské dějiny
-světové vytvořeny byly jenom bojem o náboženské přesvědčení. Jest
tedy náboženství pružinou všech životních snah nejenom jednotlivce,
ale i celých národů. U umároda českého aspoň celé dějiny nesou ráz
eminentně náboženský a jistě tento ráz ponesoui nadále. A poněvadě
náboženství katolické národu českoslovanskému základ ku národníma
bytí i ka vzdělanosti v dobách cyrillomethodějských dalo, a později
hybnon silou všech národních i kulturních snah bylo, ba národu na
Bemu i v těžkých dobách záchranou i spásou se stalo, musí zajisté
býti přední snahóu' každého npřímného katolíka, aby tato víra svato
václavská nadále byla strážným andělem české vlasti. .

Spásonosné toto poslání eplní náboženská víra jenom tehdá,
bude-li pronikati duši kuždébo Čechaa bude-li kvasem všeho veřejného
myšlení a jednání.

Dosud, Bohu žel, nelze tvrditi, že náboženskými zásadami spra

vován a veden jest život náš soukromý a veřejný. : Za našich dnů
moozí považují náboženství za soukromý životní názor.

Ba zdá se, že právě XX. století vynaloží všecky síly, aby vy
mýtilo náboženskou víru nadobro i ze života soukromého.

Věřící katolík ovšem neobává se zániku katolické své víry a
církve, vždyť Kristus řekl: „Brány pekelné jí nepřemohou“.

Máť tedy církev Kristova neomylné ujištění o svém stálém tr
vání až do skonání světa, ale žádný národ nemá ujištění Spasitelova, že
v lůně jeho církev Kristova na věčné časy bude životním zdrojem všech
ušlechtilých snah a činů. Proto nesmíme ani my, čeští katolíci skládati,
nečinně rukou v klínu, důvěřivě předpokládajíce, že církev Kristova
jest nepřemožitelna, nýbrž jest nám se starati o to, aby nepřemožitelná
církev také v národě našem navždy působila.

Blahodárný pak vliv evangelia Kristova na život národní zabez
pečiti si můžeme vlastním jenom přičiněním. A toť přední úkol

aby poukázal na nutnost trvalého spojení Čech se skálou Kristovou.
Jiným úkolem sjezdu bude dokázati kultarní význam náboženství

katolického na osvětovém zápasišti a ukázati důležitý význam nábo
ženské nauky právě v nynější kritické době, kdy nezadatelná práva
duše lidské jsou tak lehkovážně upírána. Sociální význam náboženské
naaky osvětlen bude úvahami 0 nynějším stavu zemědělců a malých
výrobců. Ježto celé lidské snažení má prochvívati určitý názor životní
a světový, bude třeba veřejnému i národnímu životu českému pozornost
věnovati, ačkoliv předem jsou vyloučeny rozhovory o taktice a programu
jednotlivých politických stran.

Sjezd náš nechce rozptylovati, nýbrž všecky lidi dobré vůle bez
rozdílu politického zabarvení na společné půdě náboženského pře
svědčení slnčovati ku kulturní práci ve prospěch časného i věčného
blaha každého příslašníka české vlasti.

Nuže, sejděmež ge v královském věnném městě Hradci Králové
v 8rpou ku manifestační schůzi, abychom 86 všichni v náboženském
přesvědčení vzdělali, atužili a posílili. Budiž sjezd náš veřejným vy
znáním víry a vlasteneckých citů!

Heslem každého z nás budiž:

dne 24. a 25. srpna na sjezd do Hradce Králové!

Josef Beran, bisk. vikář a děkan v Králové Dvoře, Václav Bier, biskupský vikář v Litomyšli, Alois Blatto, obchodník v Ostřetíně, Josef
Cibulka. obchodník v Ústí n. O. Coufal Jan, c.k. inspektor v Nov. Bydžově, Frant. Čermák, bisk. vikář a farář v Ostřetíně, Mořic Černil
prof. v Hořicích, Jan Černý, katecheta v Hradci Králové, Frant. Černý, stavitel v Hradci Král., Ant. Dajbych, stavitel a starostu v Č.
Pečkách, Antonín Danda, statkář v Litětinách, Frant. Dlabola, obecní starší v Peřimově, Vilém Dokoupil, rytíř řádu Františka Josefa I.,
omoří Jeho Svatosti, c. k. vládní rada a c. k. řiditel odborné školy Hořicích, Dr. Gustav Domabyl, konsistorní rada v Hradci Králové,
těpán Dvořák, děkan ve Skutči, Karel Dvořák, c. k. poštmistr v Kratonohách, Václav Dvořák, rolník a majitel osedlosti v Káranicích,

Antonin Dvořák, bisk. vikář a děkan v Nebovidech, Alois Dvořák. katecheta v Kostelci n. O., Josef Ehl,. rolník v Lukavci, Ant. Fai
stauer, rolník v Dolních Štěpánicích, Dr. Jan Figar, advokát v Chrudimi, Dr. Štěpán Fischer, c. k. rada zemského soudu, Václav Fišera,
majitel velkostatku v Malém Barchově, Frant. Frey, městský radní v Třebechovicích, Dr. Alois Frýdek, papežský prelát a kapitolní děkan
v HradciKrálové, Msgre Boh. Hakl, pap. prelát a bisk. vikář v Hořicích, Josef Habětínek, starosta v Dolní Rovni, Fr. Halberštát, obecní
starosta v Písečné, Fr. Hajzler, děkan v Přelouči, Ferd. Hanousek, děkan v Třebechovicích, JUDr. Karel Havelka, advokát v Chrudimi,
Josef Havranka, řiditel hospodářské školy v Jičíně, Josef Havránek, mlynář a starosta v Tupadlích, Dr. Jan Hejčl, spiritual bisk. semi
náře v Hradci Králové, Jan Hejtmánek, bisk. vikář a farář v Německé Bělé, Matěj Hloupý, starosta v Horní Rovni, Jan Honců, mistr
pekařský a obchodník v Mrklově Frant. Hrobský, rolník v Želivě, Stanislav Chaloupka, gymu. professor a inspektor v Polici, Frant.
Chaloupka. bisk. vikář ve Světlé n. S., Janeček Karel, majitel domu v Novém Bydžově, JosefJelinek, rolníka radní v Křeseticích,Václav
Jenšovský, dělník řezbářský v Hradci Králové, Dr. Hermenegild Jireček, rytíř c. k. řádu Františka Josefa I., ministerský odborný přednosta,
rytíř ze Samokova, Josef Johna, polesný v Polici, Frant. Jul, kaplan a jednatel svazu katol. jednot v Hradci Králové, Václav Kabeláč,

rytíř c. k. řádu Františka Josefa I., lékárník a starosta v Německém Brodě, Frant. Kalousek, obecní starosta v Žampachu, Josef Kaplan,
bisk. vikář v Cuslavi, Jan Kejzar, rolník v Dohalicích, Ant. Kerber, c. k. rada zemského soudu v Hradci Král. Frant. Kerner, konsistorní
rada v Hradci Králové, Zdeněk hrabě Kinský, majitel velkostatku ve Chlumci, František hrabě Kinský, v Kostelci n. O., Vincenc Kle

pk bisk. vikář v Rychnově, Josef Klugar, měšťana majitel doma v Král. Dvoře, Bedřich Knorre, c. k. professor realky v Hradcirálové, Jan Kobr, bisk. vikář v Chrasti, Jan Kocek, bisk. vikář v Pravonině, Jan Kohoutek, rolník v Ostřetíně, Alois Kopecký, bisk.
vikář v Nových Hradech, Josef Kopecký, vikarista v Hradeř Král. Jan Koten, starosta v Mysletíně, Fr. Krihl, bisk. vikář v Dolní Dobrouči,
J. Krubner, rytíř řádu Fr. Jos. I., em. správcevelkostatku v Hořicích,V. Kroh, prof. senior sochařsko-kamenické školy v Hořicích, Jos. Kouba,
městský radní v Třebechovicích, J. Kuhn, bisk. vikář ve Studenci, Králíček H., uěšťan v N. Bydžově, L. Linhart, měsťan a mistr pekařský
v Ústín. O., František Lohnický, starosta v Platénicích, Josef Lux, parkmistr v Jablonném n. O., Jan Maloch, starosta v Sloupnici, To
máš Matějka, c. k. místodržitelský rada v Německém Brodě, Václav Meduna, majitel hospodářství a starosta v Rabštýnské Lhotě, Hynek
Mencl, majitel domu v Jaroměři, Josef Michálek, starosta v Ostroměři, Frant. Mrha, purkmistr v Třebechovicích, Matěj Musil, kanovník a
městský děkan v Hradci Král., Frant. Můller, řiditel kníž. Auerspergského velkostatku ve Žlebích, Frant. Nečesaný, starosta v Ostřetíně,
Ignáce Neškudly syn, majitel paramentního závodu v Jablonném n. O., Vilém Novotný, tkadlec v Křížlicích, Vincenc Novotný, bisk. vikář
a čestný kanovník v Dolní Krupé, Dr. Josef Novotný, prof. theologie v Hradci Králové, Fr. Novotný, inspektor bisk. panství v Chrasti,
Dobroslav Orel, vicerektor Boromea v Hradci Králové, Adolf Pažout, bisk. vikář v Sadské, Jindřich Pardubský, starosta města Chrasti,
Frant. Pecka, bisk. vikář a děkan v Náchodě, JUDr. Arnošt Pekař, obvodní lékař v Černilově, Jan Peťura, rolník a obec. výbor ve Vra
člavi, Josef Pilař, starosta v Licibořicích, Karel Pivnička, purkmistr v Heřm. Městci, MUDr. Bedřich Pressl, c. k. vrchní okresní lékař a



císařský rada v Jičíně, Eman. Prokop,
stenský nadzahradník v Červ. Pečkách,

v Černilově, Vlad. Sekera, správce Ro
v Jaroměři, Tótnáš Střebg

v Chrudimi, JUDr. Fablan
tolticích, Jan

Mýtě, Antonín Trávniček, bis

ve Mýtě,J

radci Králové, Dr. Jos. Sýkora, advokát
kramovský, majiteldvorce a starosta v Per

hoto
ve Vys.

K báchorkám se obrátili,

Za mladších let byl jsem jedenkráte
v Trutnově. Tenkráte měli tam uprostřed ná
městí na „kašně“ postavu původce a zalla=
datele svého města. Byla to socha Truta,
o němž jeme ve školách čítali, že zahubil „saň
lutů“ — saň liton, divokou, dravou, nebezpečnou.
Domnívám se, že dle tohoto staročeského pána
bradu tamního alulo podbradí čili město pů
vodně Trutov. Až když mu Němci začali říkati
Trautenau, dostalo se do jména jeho „n“, a
říká se mu Trutnov. Dnes již zakladatel té
osady uprostřed náměstí nestojí, anemohl jsem
ge dověděti, když jsem tam po letech přišel,
kam se poděl starý Trut. Ale uchýliv se do
sadů u města, vidím tam v trávě na zemi onu
„suň lutů“, jež bývala na kašně pod Trutem
ji přemáhajícím. A co mají Trutnovští na kašně
na místo svého zakladatele? Dnes tum stojí
„Rybrcoul“ (Růbezahl), báječný jakýsi duch
na Krkonoších bydlící a po horách se prohá
nějící. Vzpomněl jsem si na slova znamenitého,
nám všem známého učence a hlasatele křes
fanství a řekl jsem si: K báchorkám še obrátili.

Ale celá věc tato napadla mi v tento týden,
ke doům pátého a šestého července.

Pátého července slavíme totiž památku
Zakladatelů a Původců vzdělanosti naší, svatého
Cyrilla a Methoděje. Každé dítě u nás již ví,
že mužové tito, rajíce hlásati křesťanstvíotcům
našim, nejprve vymyslili pro zvuky řeči naší
původní — staroslovanské — písemné značky.
A když tak byli ustanovili, jakým písmenem
se který zvuk bude znamenati, dali se do díla
velikého. Přeložili totiž písmo svaté do jazyka
našeho. První kniha slovanská jest tedy psána
svatým Cyrillem a Methodějem. A poněvadž
písmo a čtení, kniha a to, co se v ní čte, jest
základem vzdělanosti vůbec, stala se tedy knih:
rukou cyrillo methodějskon psaná základem
vzdělanosti českoslovanské. Jen pošetilec a
umíněnec může to upirati. — Ale ku vzdělání
člověka nepostačí jen, aby něco věděl, nýbrž
jest k tomu zapotřebí i toho, aby mysl i
vůle jeho oblíbila si vše to, co je krásné a
dobré čili ušlechtilé. A co hodilo se kdy lépe
k zanícení mysli a uchvácení vůle pro všecko
vznešené, krásné a dobré, než evangelium?
A poněvadž svatí Cyrill a Methoděj evangelium
první knibou otců našich učinili, jest patrno,
že položili základ ku vzdělanostinašíi v tom
ohledu, pokud jest ušlechtěním člověka; stali
se tedy tím více Zakladateli a Původci naší
velikosti. A že tento základ byl šťastně volen,
vysvítá z toho, že i dle svědectví evangelíka
Palackého národ český ještě ve čtrnáctém sto
letí byl národem mravnosti, čistoton a láskou
ke všemu dobrému vynikajícím a eám Has mu
Hkal „národ svatý“.

Ale na něco pro naši doba opravdu dů
ležitého nejze zde zapomenonti. Sám Palacký
přiznává, že národ český unik! poněmčení a
tim vyhubení svému, za což nechť děkuje tomu,
že se stal brzo apřímně křesťanským. Neboť
Slované v nynějším Prusku, zůstávajíce pohany,
byli ustavičně válečně přepadáni sousedními
Němci, kteří pod záminkou, že je jdou učiniti
křesťany, násilím jim vnutili řeč svou, takže
celé nynější Prusko jest velikým hrobem Slo
vanů a zvláště tí bělovlasí Prasové z Brani
borska, jak jsme je zde roku 1866 viděli, jsou
Němci ze slovanské krve uuší, A kdo tedy je
nejen zakladatelem naší vzdělanosti, ale vlastně
i zachranitelem naším, leč avatí Cyrill a Me
thoděj? A jestliže daes jako před věkyPrušák

opraván jako saň lutá svá spáry do nás zatíná,aby zbytek Slovanů polabských pohltil, kdo
že přemoll tohoto dravce? Zásluha prvá o to
patří svatému Cyrillu a Methoději.

Ale kde pak jsou dnes u nás tito Zachra
nitelé naši? Zmizeli z myslí přemnohých, jako
ten Trut s náměstí, ule i z paměti Trntnovanů.
Jenže Bohužel každé porovnání pokulhává,
jenče u nás na zemi neleží tu saň lntá, ulo
— my.

A k báchorkám se obrátili. V Trutnově

ei dali za Truta Rybrooula“ báječnou osobu.A o nás za sv, Cyrilla a Methoděje si dali
báječného Husa. Ovšem není celý Hus vybá
jený.ŽilťzajistéJan Hus, ale to, coseoněm
ustavičně mluví a píše na straně evangelíků,
liberálů a ostatních novopohanů, jsou báchorky.

Nerozblráme dnes ty všecky báchorky a
povídačky o jeho svatosti, pokoře, nevině a
čistém křesťanství, ale máme oa mysli onu
velikou báchorku, že byl Hus ze všech Čechů
největší, čili že on má poměrně největší zá
sluhy o český národ.

Dobře píňe brožůrka na Velehradě vydaná,
tášic ae, kdo má větší zásluhu o český národ,
zdaž ti, kteří první písmo slovanské vynalezli
a první slovanskou knihu napsali '— totiž sv.
Cyrill a Methoděj, anebo ten, který český
pravopis jen nově upravil. Kdo má větší zásluhu
o národ, zdat ti, kteří položili základ k jeho
trvání — totiž svatí Cyril) a Methoděj, anebo
ten, který jen jeho práva na vysokýchškolách
hájil? Dle báchorek nyní běžných ovšem jena
s jen Husměl zásluhy o národ.

Ale pokročme trochu dále v takovýchto
kých. Kdo má větší záslahu, kdo položil

základ k ušlechtění národa, anebo ten, kdo
položil základ k jeho mravnímu pádu ? Zajisté
to jsou opět svatí Cyrill u Methoděj. A že
by byl Hne položil základ k mravnímo úpadku
národa? Ovšem, jinakto není. Husitství strhlo
národ e výše jeho až tam, kde na místo pě
stování věd, umění a mravů zavládlo válečné
se abijení, ničení drahocenných plodů věd a
umění, až tam, kde mizely školy a šířila se
spousta. Ale což, vždyť prý husitství vyhubilo
z veliké části němectvo z našich měst! — Ale
— díme na tó my — což když husitství při
pravilo půdu německému luteránství a toto
české kraje poněmčilo? (Což, když jak to po
dnes vidíme, Juteránství německé se nám valí
do země, a když se s ním bratřičkají a n. p.
na dra. Kramáře, že proti tomu mluvil, 86
bněvají ti domnělí synové Husovi, evangelíci
čeští?

Pravda o Husovi záleží tedy v tom, že
měl sice jistou lásku k svému národa a jisté
záslnhy, ale velikon báchorkou jest, že byl
mravně dokonalý a svatý, a ještě větší bá
chorkou jest, že naší vlasti prospěl. Právě
hositství, ač z počátku proti Němcům, že byli
katolíky, bojovalo, v pozdějších následcích
svých na místo němectví nás na zem povalilo.

K báchorkám ge obrátilil A kterak to
možno? Báchorky milují staré babičky a děti.
Nepracuje u nich rozum, ale cit a fantasie
(obrazotvornost). A tak to je dnes — a je to
ka podiva — u přemnohých „ctitelů Husa“.
Pracuje unich cit. Je to nejprv cit zlý, vášnivá
nenávist církve katolické a tudíž 1 nenávist
svatého Cyrilla a Methoděje. Kdo se tím citem
uchvacovati dává, to 8e nejlépe pozná z časo
pisů, které právě tuto nenávist pěstují. Pracuje
tu pak cit, jinak ne zlý, ale na bezcestí sve
dený. Je to cit lásky k vlasti. A poněvadž bá
chorky povídají, že nebylo většího vlastence
nadHousa,dávásejimiunášetíknezřízenému
jeho ctění a to tolik, až se k tomu i u nich
přiměšuje zlost na církev a víru otců naších,
na dilo svatcho Cyrilla a Methoděje.

Na cit — rozvášněnému citu ženskému
podobný — nemůže ce jíti s rozamovými dů
vody, jsk je právě katolíci o Husovi předná
šejí. Za to však právě katolíci budou míti
v pozdějších dobách to svědectví v dějinách,
že oni jediní v tomto ohledu se k báchorkám
neobrátili, © báchorkářích našich bude však
platiti to, čím dnes končím: Kde zapomněli
na Truta, tam ctí Rybrooula.

. R. 1420 v Prase od husilů „svoleny jsou
jisté osoby a domácích 6 přespolních, | ješto by
pilně pátraly po takových, kteří se posud nesrov
nali a obcío přijímánípodobojíspůsobou,abydále
nebyli irpíní ve městě. Zřísencitito sasedalí téměř
koždodenněžna radnici Staroměstské a obesílali

před sebe všecky jím udané neb jimak podesřelé ;a hdešseneprokásali,šepřijímalipodobojí,jsou
od biřiců v sáslupích vyvodíní s města“.

W. W. Tomek: DějepisměstaPrahy IV., 67,68

Dopis z Prahy,
V Pram, dne 2. července.

(K politickým poměrům. — Is běsen Buben aus
Berlín. —Znemojňlovánínávštěvy a pohovy chu
dému lidu ve veřejných sadech v Prase. — Neli

derální liberálové a proj. dr. Cyril Horáček).

Sněm království Českého sešel se v Praze
k rokování a když si při tom jeden vzpomene,
jaký to byl hluk a povyk na podzim při
jeho volení a když se nyní srovná s tím ne
všímavost, již celá česká veřejnost k jeho
činnosti jednomyslně projevuje, tu jasně vy
svítá, že zdravé politické uvědomění mezí
českým lídem ostoupilo planému volebnímu
povykování. České strany dostavily se na sněm
bez programa, bez určitých cílů a nikomu
£ voličetva „ni nenapadne, aby pányposlance
alespoň na slavné jejich aliby při volbách
oporenul.

Jaké to bývaly rámusy, jimiž se své
doby ponkazovalo k tomu, jak prý dr. Rieger
na 8vou osoba rozmanité čestné funkce 800
etřeďaje. Zazlívalo se mu to skoro jako zlo
dějetví nějaké, když zcela zdarma postavilse
v čelo některým národním institucím a nyní,
když ten či onen mladočeský notábl na sebe
soustředí maudel národních funkcí a hodností,
Jež mu však vynesou 20—30.000 korun ročních
příjmů a stálých důchodů, tu je to v pořádku.
Zjev ten jest povážlivý tím, že jej umožňuje
atlanticky obrovská na jedné straně netečnost
a sa druhó nestydutost, které se v našem
českém veřejném životě začínají roztahovati.
V jistém směru, ku př. když některý slušný
porkmistr českého města jménem katolického
jeho obyvatelstva uvítá obětavého, šlechetného
a vlasteneckého svého biskupa, — ač jest to
u nás obvyklým mravem, že každý příchozí
do našeho města a do našeho domu alovan
ským sopůsobem vědycky vlídně se vítá — to
viděti jest hned zvláštní chonlostivost. Kde
jaký člověk, na něhož drahý nemá zapotřebí
docela pro nic se ohlíšeti, ibned proto povy
kuje, avšak když ten či onen „výtečník“celý
náhon ze svého „vlastenectví“ vyždimaných
příjmů svádí ei dosvé kapsy, tu jeat v celé
veřejností ticho jako meri kapří násadou.
Trochu se na to sice jako mezi babami buble,
ale nikdo proti takovému jednání sokolsky
vystoupiti si netroufá. A ti, jichž se týče, ne
mají dosti studu a mravu, aby se při nejmen
ším alespoň se sávistivými kamarády rozdělili
a n plných žlabů trochu místečka jim popřáli,

Již samy „Národní Listy“ v poslední
době do těchto poměrů srozumitelné promlu
vily a vlastní svá chráněnce pro tyto neřesti
důtklivě nepomínaly. Avšak namáhaly se marně.
V tomto směru u nás pomůže svým časem je
dině nejkrajnější prostředek, ale slušné upo
zornění nepronikne tlustou kůži, která v po
sledních letech na některých lidech narostla.

To jest ovšem za stávajících poměrů do
cela přirozené, proto pokládáme to za věc
úplně pochopitelnou. Strom, oa němž se dnešní
politické úspěchy české rodí, má mladočeské
kořeny, staročeský peň a ratolesti vlastenčící
c, kr. úředníky. Čose stromu toho za rozma
nité ovoce českému lidu do klobouka napadalo,
to vidíme: o haléř dražší korrespondenční
lstky, daň r cukru, daň na jízdní lístky na
dráhách, dražší pivo pro náš lid na místě, aby
se přirazilo několik haléřů na centě do ciziny
vyváženého uhlí, atd, Co naše poslance ke
svornosti nabádá, v čem jsou v ohledu poli
tickém jednotní, to jest jedině a pouze nej
horlivější snaha, aby si evé mandáty ndršeli.
Tojestdnesjedinýmhesleiaa svornostinašich



politiků. O ostatní nechávají se starati slavnouvládu, protože mlád program má za
své hlavní zásady — řestituci státoprávního
Postavení zemí korany české. Tak se v tomto
směru nyní na sněmukrálovství Českéhoa na

sněmu markrabství Moravského pracaje, tokaždý vidí a proto máme o politice psáti
v této hodině za zbytečnost, když se z české
strany docela žádná neprovádí. Voličstvo své
mandáty rozdalo, poslanci je drží a tím jest
věc vyřízena. Tak dnešní české poměry vlastně
vyhlížejí.

Kdyby byla pražská nároží, na něž se
vyhlášky a rozmanité reklamy lepí, živá, mu
sila by se v posledních dnech stadem rdíti.
Po Prase, která podstoupila své doby nejroz
hodnější vítězný zápas o zásada, aby mohla
ulice označovati nápisy pouze českými a
všech předměstích, která se za „nejryzeji*
česká města vyhlašují, na oznamovacích tabu
lich, (jejichž vzezření a obsah spočívá velkou
měrou v rukou českých obcí a nájemce by
jistě poslechl a počítal s tím, kdyby obce ně
ktorá odůvodněná přání v obleda tom vyslo
vila,) objevila se v posledních dnech nápadná
německá oznámení, že prý „Die bosen Buben
aus Berlin“ zavítají do Prahy.

Nevíme, 00 ti „Die bůsen Bubeu aus
Berlin" Pražanům dobrého a užitečného při
vezou, ale velice se divíme tomu, že pražský
tisk si těchto nápadných jejich oznámení neměl

za potřebné všimnouti a Širší veřejnosti blahoplodný účel této vzácné berlínské návštěvy
v Praze vysvětliti a případaě obecní úřady
měst, jejichž nároží toto ohlášení zdobí a pa
rádí, upozorniti, aby totiž učinila usnešení, aby
8e od nového roku názvy pražských ulic opět
označovaly také německy.

Nač a proč vlastně vedl ne v Praze a ve
předměstích boj proti německým názvům ulic,
což konečně do Prahy tu a tam zavítavěl cizí
Němec může potřebovati, když po vyhojování
výhradné českosti názvů těch jest všelijakémo
sahraničnímu poduikateli a speknlantu v Praze
možným vyvěšování na všechna nároží němec

kých oznámení všelijských komedií, aby si jepratské domáci české obyvatelstvo přečítalo
a u nich se stavělo?

Tu jsme apřímnou radou slavnému spolku
pro německé záležitosti v Praze, aby použil
této české vlastenecké ochoty a shovívavosti
vůči společnosti „Die bísen Buben ans Berlin“
a aby dal po jejím příkladě na reklamní tabule,
jež národní horlivostí předetihující se obce
„matičky Prahy“ reklamním ústavům pronají
mají, po Praze rozvěšeti a připevniti německé
názvy náměstí a ulic, v nichž se tyto tabule
nacházejí. Tím se učiní dnes provozovaný
spůsob purifikace Prahy od německých nápisů
zcela dle zásluhy směšným, když se pro ně
mecké názvy ulic a náměstí trvale najmou
nároží a tabule, o jejichž vzezření obce také
trochu práva rozhodovati mají, čehož však ze
samého vlastenectví nečiní. Snad tyto řádky
postačí, aby se v Praze poznal a pochopil
nesmysl zde prováděný: názvy ulic a náměstí

FEUILLETON.

Jak a proč zahynuloměsto sy. Petr.
(Píše kačz s blíského ostrova ev. Dominika.)

I Předzvěst.
Města sv. Petr na ostrově Martinigue není

více! Přesmutná událost, kterouž lze postaviti po
boku hrůzným výjevům, jakých dějiny mnoho
Demají, zaujela mysl skoro celého světa a zůstene
zapsána pismem nesmazatelným u obyvatelů ta
mějších, a bude neplňovati srdce jejich bolem a
hrůzou, kdykoliv se o tom zmíní, jelikož západní
Indie nepříznivým vlivům přírodním mnohem více
v šanc jest dána, než kterákoliv jiná země,

Město sv Petr zbudováno v krajině, kteráž
podobá sc zemskému ráji, podél přístavu v obvodu
1 hodiny. Vysoká bora, kteráž v pozadí vyčaívá a
květenou jižní krajiny jest okrášlena, dodává městu
rázu naďmíru lepého a milého. Město jest místem
obchodním, jest střediskem čilého průmyslu a
obchodu, kdežto pevnost de France jest sídlem
francouzské vlády, vojska atd. Město sv. Petr
bylo živým a bohatým městem,

Vrchol sopky jest asi dvě hodiny od města
vzdálen. Od roku 1851 nebylo po nějaké činnosti
sopečné ani potuchy. Avšak již v lednu tohoto
roku vystupoval se sopky nepatrný dým. Přibráni
dva francouzští učenci v tom úmyslu, aby pora
dili, není-li se čeho obávati; leč tito ubespečili
obyvatelstvo, že může býti bez starosti, ale než do
Paříže se vrátili, nebylo města více, zmizelot
s povrchu zemakého. Již od 25, dubna sopka jaksi
věštila, že něco neobyčejného v nitru jejím se děje,
2. května vysílala neobyčejné sloupy dýmu a
o půlnoci bylo zříti ohnivé plameny, kteréž k nebi
šlehaly. Druhého dne z rána byl dým tak silný a
popel tak hojný, že obyvatelé Précheur-ští a sv.

jsou jenom výhradně česky označeny, avšak
na reklamních, od obcí odvislých tabulích si
v ohledu jazykovém a národnostním smí v Praze
docela svobodně tropiti kdo co obcea dokonce
Již i „Die běsen Boben aus Berlin“.

Jak se Praha a království České stará o
chud., zejmena dělný lid, toho pro cizince
překvapujícím zjevem jest předně placení most

ného na proských obecních mostech, jehoždobré dvě třetiny do obecní pokladny eloží
chudý dělný lid. Stát tento pražský obecní
závod prostě zamítá tím, že vojsko a ve službě
nacházející se jeho orgánové mostného neplatí,
což svědčí, že státní epráva závod ten neschva
luje a jen pouze mlčky trpí, když pražská obec
čtvrt milionu příjmů na místě, aby je k za
placení mezi největší poplatníky rozvrhla,
ukládá složení jeho největším ubožákům, z nichž
některý během roku tímto epůsobem až 20 K
obcí odvede.

Ale k mostnému příbyla v Praze nová
specialita. Pořád zde slyšíme mloviti a poví
dati o péči a přízni k chudině a proto zaklá
dají se pro ni veřejné eady a parky, aby prý
letního času nemusila za pookřátím ve přírodě
vyjížděti na letní byt a do mořských lázní.

A nyní odporučujeme soudnému, klidně
uvažujícímu muži, aby se do pražských veřej
ných obecníchsadů a parků podíval. Na mlatě,
aby zde shledal praktický spůsob, aby v nich
po namáhavé denní klopotě a robotě lid po
seděti a pohověti si mobl, nalezne v pražekých
obecních sadech zavedená soukromá veřejná
podnikatelstva, která zde pronajímají „ua ho
dino“ používání židlí. Spůsob tento ovšem že
veřejnost obecních sadů těchto činí ilusorní,
neboť přetvořaje je v „sady najaté“ těmi, kdo
si najmon rozestavené v nich židle soukromého
podnikatele. Chudák se svou rodinou šesták
sa hodinu posezení v parku nedá a dáti ne
může a proto jest z užívání veřejných sadů
prostě vůbec vyloučen, neboť má v sobě tolik
citu, aby 8e tam nechodil dívati na to, jak si
v nich židovská plutokracie hoví a na najatých
sedadlech se němčíc provaluje. Člověk, který
celý den při práci stojí, nebo probíhá, netouží
po procházce ani v parku, ten dychtí po klid
ném posezení. :

A tento vzácný epůsob ochoty a starosti
matičky Prahy o chudý lid, jemuž parky a sady
zřizuje a pak je podnikatelstvům k vykořistění
postupuje, najednou zdá se následovati i sta
roslavné království České,

Spatřili jsme totiž, že ve Stromovce či
královské Oboře na místě, aby zde byly kaž
dému k posezení darmo propůjčované lavičky
rozmnoženy, začíná se tady na nejlepších místeh
zakořeňovati pražská specialita pronajímání 86
dadel. Tedy chudý otec rodiny 8 několika dit
kami ani eem nemůže více výlet podnikoouti.
Zbylá troška svobodných laviček jest brzy na
plněna a tak by po delší prochárce musil tady
8 dětmi peníze na večeři proseděti, anebo do
únavy se procházením schvátiti.

Neprotivíme se těmto pražským specia2
Filumenští (osady na úpatí sopky ležící) se musili
vystěhbovati,

Ještě se nevzpamatovali obyvatelé městští a
vůkolní ze strachu prvého, když v pondělí 5.
května asi v půl cestě mezi sopkou a sv. Petrem
rozevřel se nový jícen, o němž dříve nikdo ne
věděl. Na blízku byla farma, plodící cukrovou
třtinu. Z dělníků, již právé ve farmé pracovali,
unikli obnivé lávě jen někteří. V několike minutách
zahynulo 150 dělníků a celá farma shořela na
prach, nejenom budovy, nýbrž i stromy a vše,co
kolkol bylo nasázeno a naseto,

Tato nepředvidaná událost polekala obyvatele
měste a celého okolí, o čemž my obyvatelé ostrova
sv. Dominika jsme pozdě byli uvědomění, protože
telegrafické spojení bylo přerušeno. Zmíněný jícen
pracoval neustále až asi do 3. hodiny odpolední
ve středu. V tuto dobu jsme pozorovali silné
dunění jako hromobití, což ovšem hromobitím
nebylo, jelikož obloha byla jasná jako rybí oko.
Dunění toto bylo slyšeti až na ostrově sv. Tomáše,
při čemž domy se třásly; dunění ozývalo pravi
delněv přestávkáchpočtvrtapůlminutě,Domní
valiť jsme se, že snad lodníci mají válečné cvičení,
ač ovšem lodí nikde jsme neviděli. Tak asi k 6.
bodině večerní začalo dunění a hřímání znovu.

Téhož osudného večera vyplouly z našeho
přístevu americký parník »Roraima« a parník
»Grapplere směrem k Martinigue. Tam panovalo
hrozné zděšení po událostech shora uvedených.
Mistodržitel odkvapil s několika důstojníky z pev
nosti de France do města, odkudě do blízkých
osad telefonoval, aby rychle utíkali, jelikož třetí
jícen, který však horou byl zakryt, také začal
soptiti. Město bylo vehrozném zděšenía ač mnozí
obyvatelé do vesnic se ucbýlili, byl poťet těch,
kteří odevšad do města spěchali, mnohem větší,
jelikož člověk postavený v nebezpečenství, cítí se
jistějším, může-li býti s jinými ve větším počtu
pohromadě. Zpovědnice byly obleženy, neboť před

litám, které vlastně veřejné sady pronajaly
prostředkem spokulantů bohatcůma chuďasu
zbývá žde jenom nabytí přesvědčení, že jen
ten, kdo peníze má, na pána si hrá a že v Praze
tomu blaze, kdo má peníze. Avšak máme za
to, že náš chudý a pracovitý český lid těmito
bezohlednostmi žene se zrovna jako schválně
ku příkrosti svého smýšlení, jež v ohledu 80
eiálním projevuje. Kde, jako právě vo veřej
ných sadech, wmáplatiti naprostá rovnost, z této
rovnosti nemá býti za krejcar nikdo vyjímán.
To není ani svobodomyslné, ani křesťanské,to
jest prostě zneužíváno moci ze strany zrovna
silnějšího oproti slabšímu, to jest zbytečné
strpčování života a zbořčování citů „chudým
Oizina pak se proto naší České lidumilnosti a
to právem posmívá.

„Číň čertu dobře, peklem se ti odmění“,
může zvolati profesor právnické fakulty české
university p. Dr. Cyril Horáček, drohdy ta
jemník městské cpořiteln“ pražské. Pán ten
věnoval se specielnímu studiu sociálních věd
byl loni jmenován profesorem na nově zřízené
stolici při právnické fakultě česká university
a horlivě pérem i slovem hleděl věcně klidným,
vědeckým spůsobem probírati a luštiti řady
důležitých otázek, jež v obor jeho studií a
učení náležejí. Kde mohl u kde byla k tomu
příležitost, ochotně hlásil se ku práci. Když
stávající starší politické strany ve své krátko
nohosti i krátkozrakosti nepokládaly za svůj
zisk pro své schůze a pro své orgány vědo
mostí jeho použiti, ta Dr. Horáček sdělil a
poskytl u nás doposud tak vážně a věcně ne

ropracovaný svůj „agrární program“ straně
idové, když se 1. dubna 1900 ustavovala. Jako

mnoho jiných lidí očekával i on od chefa je
jiho p. prof. Dra. Masaryka více, než-li se
tomuto podařilo dokázati. České veřejnosti
bylo by to celkem lhostejno, kdo vhodný
„agrární program“ v českých zemích uskuteční
a v život uvede. Co ze země roste a co dle
mathematických pravidel se spravuje, to jest
všem stranám „záležitostí společnon“. Proto
jest dovoleno každému, uby provedení toho
svěřoval lidem ochotným, politických názorů
jakýchkoliv.

Lidová strana s Horáčkovým „agrárním
programem“ dělala při svém ustavení farore.
Že však nijak ku předu program ten ve kvě

tináčích za okny slavné redakce orgánu doda
vatelů panenské krve nupotom nepřivedla a
nevyčerpala, to jest patrné. To vidi každý. Dr.
Horáček po půltřetím roce byl však tak
smělým, že své vývody v obleda agrárním
přednášel takó shromážděním, jejichž jádrem
byli katolicky smýšlející držitelé české půdy.
Tím se však jmenovaný professor dopustil prý
zločinu, že totiž katolíky v ohledu národo
hospodářském poučoval, když hřivně jeho li
dová strana nerozuměla! Nyní se naň orgán
její s jízlivostí vrbá a po něm docela zbyteč
nou zlobu oproti dru. Horáčkovi paponškují
také listy lidí, jež jsme měli za liberální a
chytré.
—--
hrozicím nebezpečenstvím chtěli se dobří katolíci
s Bohem smířiti; a nemalý počet zahynul z těch,
kteří z rána o slavnosti Nanebevstoupení Páně
přijali svátost oltářní.

II. Obnivý dešt,
Tuto chci věrné vypravovati, co jsem zvěděl

od dvou mužů, kteří na parníku Roraima unikli
jisté smrti. Vypravovali asi toto: »Bylo právě
o slavnosti Nanebevstoupení Páně o 8. hodině
ranní. Roraima zakotvila a Grappler také. Cestu
jící plouli v lodičkách ku břehu, na němž se pro
cházel nepřehledný dav. Tu najednou jakoby se
temným rachotem rozpůlila kouřící sopka, kteráž
jest asi hodinu od města vzdálena, Jícen ohnivý,
hrozný na pohled rozevřel se před nepočetnými
divéky. Veliká část města se sesula, mezitím roz
líval se ohnivý proud lávy na ostatní část města,
a v několika okamžicích usmrtila 40.000 obyvatelů.
Tak náhlé bylo neštěstí toto, že většina zemřela
tak, jak žila, Město bylo jeden plamen a jeden
oheň, kterýžto několik dní město zhoubně ničil a
hubil.

Parník Grappler se vzňel a potopil v pla
menech do moře. Také na Roraimu padala lava.
Jeden zpravodaj padl strachem na palubu; asi 8
mužů, na něž láva pasala, přikrylo jej, a právě
tomu měl děkovati, že nezahynul, neboť mrtvoly,
kteréž jej kryly, zbraňovaly lávé, že nemohla
k němu vniknouti Pokladník právě vycházel
z kajuty, i byl v tom okamžiku tak polekán, že
spadl zpět do kajuty, a tak život zachoval. Námořník,
na jehož hlavu padla láva, křičel a uvíjel se
bolestí, i prosil úpěnlivé, by lávu s hlavy sňali.
Hned bylo žádosti jeho vyhověno, avšak s lavou
sňata i kůže s hlavy, která byla úplně spálena.
Z tobo dá se poněkud souditi, jaké bolesti trpěli,
kteří lavou byli zasypáni, ovšem jen krátkou dobu.

Také Roraime byla ibned v plamenech, ale
náš zpravodaj s nemnohými raněnými s hořící



Když u nás neodvislý muž nedá6e 8pon
tati omezenost toho kterého človíčka, když
na korán jeho živnostenské redakční úzkopr
sosti nepřísahá s když pomáhá a ochotně pra
cuje, kde zrovna práce jeho pro celek národa
platné ovoce přinésti může, hned je zpátačník,
věrolomeo, nedůsledný muž, jakoby to bylo
nějakou zvláštní ctí, výhodou nebo zásluhou

skakovati ve směšném komonstvu lidí, kteří

sa deset let budou jedněm podmsteo posměchu a drahým předmětem lítosti, že chtěli
bráti úlohu tam, kem jenom nešťastnou pro
sebe náhodou zabloudili.

Dr. Horáček ochotou svou, když vědo

mostmisvýmipřispělkupí hospodářskéholidu, který jest smýšlení katolického, zjednal
si daleko více roputace, vážnosti a půdy, nežli
kdyby dále marně čekal e p. rabíny a pastory
na ten „obrat“ v zemichČeských, který zde
nikdy nenastane. Útokynaň Činěné ze stran
zjednají mu mnohem více úcty, neš-li by mu
se stran oněch jednalo nejhustěí podkuřo
vání a velebení.

Dr. Horáček jest svým postavením, svými
vědomostmi i svými poměry muž tak samo
statný a neodvislý, že útoky naň činěné jsou
maroým povykema jenom k vůli reputaci lidu
katolického toho želeti sluší, že nebyly v Pruze
důkladně a důrazně odmítnaty ze strany, jíž
přednáškou svou posloučil. Podobná opomenutí
epůsobnjí, že mnozí laikové potom velice ne
snadno odvažají se ke stykům se stranou, která
je napotom nebrání a nijak ce jich nezastane.

Obrana.
O vědě a víře. Deset řečí konsných ve

slavnostním sále svatováclavské záložny v Praze.
K tisko upravil Megr.Jan Drozd, c. kr. profesor.
Vydánonákladem družstva „Vlast“. Publikace tato
jest jednou z nejzajímavějších knížek poslední
dobou vydaných. Nejenom že jest vzácně cennou
svým obsahem, přinášejíc pod záštitou „Křesťanské
Akademie“ v Praze letos konaných deset před
nášek „o vědě a víře“, jasným a přesvědčivým
spůsobem ukazuje, kterak věda nevylučaje víru a
kterak víra nevylučuje vědu, ale ona jest také

B a rozhodnýmodbytímvývodůoněchniků, kteří v poslední době z různých důvodů
rozběbli se po českém království, aby se českému
lidu ehlubili mezerami a nedostatky — ve svém
vzdělání a ve svých názorech na odvěké řády
světa. Přednášky tyto, rovněž jako jejich publiko
vání, znamenají proto důležitý čin v kultorním
našem českém životě a ve snahách a v bojích
o pojetí a ustálení jistých mínění. Jsouť pádnou
odpovědí na všelijaká mělká povídání, proti nimž
ze strany katolické vésti polemiky bylo by mar
ností a zbytečnosti. Po uveřejnění této serie před
nášek bylo by vzácnou přímo drzostí, chtíti někde
vykládati, že víra jest nepřítelkyní vědy a věda
že nesnese víry.

O uskutečnění těchto přednášek má nejpřed
nější záslubu zasloužilý a oblíbený bývalý přofesor
náboženství malostranského gymnasia a známý
spisovatel megr. Jan Drozd. Jelo neunavné hor

lodi francouzskou válečnou lodí byli zachráněni.
Třetí parník byl v přístavu, chtěje do sv. Lucie
odplouti. Bedmnáct mužů zahynulo. Pán jakýs ze
sv. Dominika, který byl lavou zasažen, vrhl se
do moře, aby aspoň poněkud vodou se ochladil.
Loď sice doploula do sv. Lucie, avšak ani jeden
námořník nebyl zachován, všickni zahynuli ná
sledkem ran od hořící lávy,

Stalot se, že jistá osada, čítající 5000 obyv.,
z polovice vodou byla odplavena, druhá pak
polovice tak byla stísněna, že s jedné strany hro
zila zábubou rozvodněna řeka, s druhé pak roz
poutaná sopka, Z dvojího zla volí člověk raději
menší. Snad se podaří řeku přeplavati. Ale achl
ubozí zshynuli ve vlnách,

JIL.Proč se tak stalo?

Zasloužil-li ostrov Martinigue takové na
vštívení?

Ostrov Martinigue jest francouzskou osadou,
a mýlil by se, kdo by se domníval, že osada tato
lepší jest než mateřská země Francie, Nedá se
upříti, že vznešení a bohatí páni v chrámě otců
Ducha svatého vroucně a nábožně se modlívali
i všedního dne při mši svaté, Také byly přečetné
domy okrášleny sochami a obrazy blahoslavené
Panny Marie, av. Josefa, sv. Antonína Paduan
ského a jiných svatých. Neměliť ostrované nedo
statku dobrých a zbožných mužů a žen. A přece
nedá se upříti, že většina obyvatelů žila bez víry,
že žili nemravné, ano že v srdci jejich zabnízdila
se satanská zloba proti Bohu a církvi, Město sv,
Petr bylo známo jako město převelmi rozpustilé.
Radovánky, tanec, hudba, divadla zaujaly mysli a
srdce úplně, tak že nezbývalo času pamatovati na
věci nadzemské a nebeské, Jestiť mravnost na
všech západoindických ostrovech nechvalně známa,
ale ve francouzských osadách má nemravnost cosi
hledaného, nestydatého a nepřirozeného. Na žádném
ostrově nemají zednáři a odpůrci náboženství

livosti, vsácnómu taktu s vážnému pojímání stá
vající situace o se celou řaduřečníků
síakati a při přednáškách jejich dvorana svato
václavské záložny nejvybranějším obecenatvem
desetkráte naplniti. A to za přítomné rozháranosti
a nesvornosti katolických a konservativních krohů
v Praze znamená skutek veliké váby a řídkého
zdaru! Kdo druhý ui to troufá dnes dokázati?

Magr. Jan Drozd náleží v Prase moxi ty
vzácné činitele ze kruhů duchovenstva, k nimš
zde laikové všech společenských vrstev chovají nej
větší důvěru a vážnost. Skromnost megra Drozda
sama vědyoky hledí, aby jeho osoba stája co nej
více v pozadí i v záležitostech, kde jí náleší nej
přednější místo. Nikdo by při laskavém, skromném
starším „panáčkovi“ netušil, jaké vlivy v jeho
rokou spočívají, s jskou energií a obratností ve
společnosti akoro výhradně laiků katolické věci

dovede sloužiti a jeté vážnosti požívá tam, kdejiní příslušníci jeho stavu nejnepatrnějších věcí
domáhají se marně. Tento takt a společenská
routina magra Drozda není dostatek doceučna
hlavně proto, poněvadž jest mužem bez nároků.
Nikomu nepřekáží, s nikým nekonkuruje, proto
nad nikoho se nevynáší, a ve skromnosti a
tichém ústraní hledá vlastně pro sebe největší
výhodu.

Kdyby ei pražských poměrů znalý odmyslil
tichou činnost msgra Drozda r veřejnosti, tu by
každý sbledal ohromné spvlečenské propasti, jež
takl jeho dnes na různých mistech v Praze platně
a tiše vyplňuje. On svou osobu nikam na ukásku
nevodí, ale sa to všude Čile a přívětivým úsměvem
se kmitne, kde by jeho slovo, rada a zakročení
mohly prospěti. Jeho vsácné vědomosti a zkuše
uosti národohospodářské postavily bo v čelo avato
václavské záložny a uvedli ho do správní rady
„Živnostenské banky“. Co to pro věc, již jest
oddán, znamená, to dovede posonditi jenom ten,
kdo má příležitost Drozdovu účinnou ruku sledo
vati. Typický jeho zjev jest jednou z nejoblíbe
nějších u laiků osobností ze kruhů duchovenských
v. Praze a bylo by si jenom přáti, kdyby nalezl
hojně následovníků, kteří by jako on dovedli
jemným, vlastenecky vřelým, pokroku milovným
spůsobem odstraňovati ploty A propasti, jež na
jiné straně jiní mezi duchovenstvem a laiky zby
tečně shánějí. Věru že by potom nebylo řeči o
nějaké nesvornosti, nelásce a malicherném sporo
vání. Ponkazujeme dnes obzvláště k záslužné čin
nosti magra Drozda a k jeho taktu a vřelé ochotě
dobré věci platně sloužiti.

Uspořádáním a publikováním cyklu přednášek
„O vědě a víře“ nkázal megr. J. Drozd mnobým
pánům, jsk se dobré věci slouží. Nelze tuto jeho
záslabu povechati bez ocenění a uznání. Při tom
uvádíme, že loni megr. J. Drozd velice účinně
zasáhl do projednávání veřejných našich záležitostí
nanejvýš věcnou a časovou publikací „Cesty ve
řejného mínění jindy a nyní“, na kterýžto spisek
vřele upozorňujeme. Máme za slušné, aby se 0 čin
nosti msgra Drozda v této rubrice stala záslužná
zmínka. Nebylo by spravedlivým platné práce po
uechávati bez ocenění nebo dokonce bez povšim
nutí, když znamenají kus vážné a účinné obrany
proti nevěře a proti másořečnické povrchnosti.

Husova důslednost. Roku1412třimlá
denci, odpírali veřejně katolickým kazatelům

tinigue.
Tak daleko sahala zloba proti náboženství,

že roku 1890 v pevnosti de France umluvili se
bezbožníci zneuctíti průvod Božího Těla, a vy
myslili plán právě pekelný. Nachytaliť potkanů a
ocásky jejich házeli po monstranci přes protest
tehdejšího biskupa. Za to musilo celé město trpěti;
neboť zabynulo obném. V loňském masopustě vy
myslili svobodní zednáři zvláštní spůsob rouhání
se nejsvětější Svátosti. Jeden přioděl se rouchem
biskupským a nesl v rukou monstranci, provázen
četným zástupem spustlíků. Mezi průvodem byli
mnozí, kteří veřejné přijímali. Proti takovému
rouhání, od něhož i protestanté se odvraceli, nemá
církev u vlády francouzské žádného zastání, Vždyť
jest vláda ráda, že se jí dílo satanské daří,

Anebo co soudí čtenář o tom, když v ne
děli v hospodě naproti biskupskému chrámu četné
zástupy tanečníků čekajína znamení,až zvony na
věži se ozvou a věřícím ohlašují, že biskup žehná
věřící nejsvětější Svátostí! V témž okamžiku začíná
divoký rej, jakoby sám ďábel tanečníky poháněl
smíchem a klením, aby jen vyvolali pomstu Boží.

Jistý kněz z Buršeidu, kterýž bydlí na ostrově
sv. Trojice, jižně od ostrova Martinigue, podává
v listě k rodičům zprávy o pekelné zlosti oby
vatelů ostrova Martinigue, jimž zednářská vláda
všecko povoluje. Píšeť:

Slyšeli jste, že bobopustá sebranka na ostrové
Martinigue o velkém pátku zabila prase a pak je
přibila na kříž, a v neděli velikonoční honile živé
prase ulicemi s bohopustým pokřikem : Ejhle, vstal
z mrtvých! Ti, kteří ušli broznému navštívení
Božímu, vypravují, že na slavnost na Nanebevatou
pení Páně mělo býti nové roubání provedeno, což
ovšem Bob zamezil broznou návštěvou. Která pak
vláda by nechala bez trestu roubání, když veřejné
podává se koni hostie ku přijímání1?

ve smyslu řečí Husových; byli proto jati.
Jakmile se o tom Hus dověděl, kráčel v čele
velikého zástupu na radnici. Představiv s
e několika mistry konšelům, řekl jim, že jesé
sám příčinouvýlrimostionéchmladíků,a proto
aby spíše potrestalí jeho než jaté provinilce.
Zde mohl Hous snadno ukazovati hrdinství,
když venku stálo pouze radikálních studentů
na dva tisíce, nepočítáme-li v to ani jiné
Pražany. Hus věděl, že by byli tito lidé ne

pěínok konšelům zahráli, kdyby se byli ododlali konšelé k zajetí jeho osoby.
Opatrní otcové ovšem pokrčili rameny,

deputaci propustili a vybídli lid k rozchodu;
když pak 60 lid rozešel, pak teprve dali vý
tržšníky odpraviti.

Nyní se najeapou zase Husovi vrátila
opatrnost, když viděl že konšelé přec jen měli
dosti kuráže, a proto v neděli na to 8e De
zmínil v kapli Betlemské o tom případu ani
slovem. To ovšem nebylo vbod lidu toužícímu
po randálech; proto so začali Husovi vysmívati,
že mu biřic ústa zamkl. Hus se ovšem uiekl,
když viděl, jak jest najednou jeho popularita
otřesena. Mohl si vzíti naučení proč přemnozí
lidé při něm vlastně stojí. Ale sby si n vrto
šivého lidu nezadal, hned drahou neděli počal
chváliti velice život i smrt statých mládencův.

Ale když přišla řeč na ..i jinochy v Kost
nici, Hus aní slovemjejích počínání mepochválil;
— zde už nestály tisíce lidí, a proto bylo
hrdinství. těžší. Třikrát tedy Hus v příčině
mladíků své chování změnil. Dokonce 8e hájil,
še sa vepoury prašské nemůže on, ale král a uni
versila.

Proti prostopášnostem krále Václava se
mistr neozýval, ač byl svědkem očitým jeho
nepříkladného života; zde roka ruku myla; za
to pronásledoval zbožného a bezúhonného ar
cibiskupa Zbyňka, katolické bezúhonné mistry
krajany a na vzdálené kardinály věděl věci
nejšpatnější. Byla to nestrancosta důslednost?
Sami husité zemřelého Zbyňka pokládali za
svatého a mrtvole Václavově vyčítali pijáctví,
usvědčajíce tak bezděčně Hosa z převráceného
počínání.

Hus k vůli většímu triomfa svých zásad
několikrát v kázaních svých ohříva) nesmysl
nou historickou lež o papežce Johaně a tvrdil,
že papešetví založil teprve Konstaotin Veliký.
Před sněmem Kostnickým honem své ukvapené
tvrzerí o původu papežství vymlouval.

V Čechách tvrdil, že každý hodnostář
ztrácí právo na svůj úřad; v Kostnici se dup
nutí Sigmundova však zalekl a „vysvětloval,“
že to nemyslil tak zle; prý bříšník nikoli ne

rávem, ale pouze nehodně evůj úřad drží.
roč toto překvapující „vysvětlení“ neudal

nikdy v Čechách?
Každý řádný reformátor končí své kázaní

napomenotím posluchačstva a nikoli nadávkami
jiným. Hus však končíval svá kázaní tepáním
kněží. Není tedy podivno, že mnohý z prostých
posluchačů myslil, že jest již dosti „reformo
ván,“ jestliže brojí proti kněžstvu jako Hue.

Tvrdil, že každý smrtelně hřešící člověk
řed Bohem zlodějem, poněvadž proti
oží ožívá pokrmu, deště i povětří. Jak

jest
vůli

který měl i ve vlastní bibli oplzlé obrázky a
svému služebnictva nestoudné přezdívky dával?

Zač měl vlastně považovati tohoto svého
příznivce? Pro Husa nad Prahou byl prohlášen
interdikt; a když tedy za jeho pobytuv Praze
kněží přestávali konati služby Boží, horšil se
nad tím; když však někteří dálecírkevní ob
řady konali, vysmíval se jim, že neposlouchají
svých představených.

Jednou 8e ohražoval proti výtce, že by
někteří z jeho žáků dbali pouze Písma a vý

kladů papože a kardinálů si nevšímali. Jindyvšak zval papeže antikristem a podvracel váš
nivě nejvyšší autoritu církve učící,

To jsou jen některé ukázky z Hasov
důslednosti. Divíme se, jak něktetí z moderníc
ctitelů Husových nad každým výrokem mistro
vým učeně/přemýšlejí, jakoby každé jeho alovo
bylo myšlénkou genia. A zatím Hus častěji
podřimoval než „dobrý Homér“, jak se říká.

Dobře napsal slovutný a nestranný his
torik Helfert: „Hus nebyl ani samostatný ani
systematický myslitel; sotva bude jeden důle
žitéjší článek, ve kterém by od počátku až do
konce veřejné své činnosti jeden a týž náhled
neústupně byl zachoval; nikdy nedospěl k dů
sledně sestavené soustavě bez odporů a bez
mezer“. (Mistr Jan Hus, 416.) My tuto křehkost
Husovi rádi promíjíme; vždyť jeho oslavova
telé nynější zacházejí při velebení Hues do
nedůsledností horších, které jsou tím méně
omluvitelny, že se ději zámysině, Ale přes to

jemuž cíl jasně před zrakem tane a jehož
olova a skutky jsou důsledkem hlubokého,
bystrého a důsledného přemýšlení.acA l



Hlavním cílem jesuitů bylo právě i
duševnía mravníúroveňknéšetva.—LidOotraký)
neustále byl na nejvýš nepřátelský, věřil všemu
udavačství prolí nim; vyt oukána jim okna a pře
sdíváno jim synů Jidášových. Utraguisté hlasitů
mluvili o jejích kostelích, blíšilů se k těm, kteří

se spovídali, aby je poslechl: kdyš vystaven bhrob Boší, mnosí chodili okolo oltáře s
na hlavách.

Protestant Arnošt Denis: Komec
samostatnosti české, 458, 464 5.

Politický přehled,
Sném království Českého dosud nedostal se

k plné práci a k nějakému vážnějšímu rozhodnutí.
Ponejvíce pracuje se ve sněmovních výborech.
Ježto se zdá, že sněm v září nebude svoláu, na
léhá nejvyšší maršálek na to, aby nynější sněmo
vání bylo delší, by se vyřídil i zemský rozpočet.
Dosavadní jednání jde hladce, jakoby vůbec ne
bylo sporů českoněmeckých. Dne 26. června za
býval se sněm prvním čtením vládní předlohy
s osnovou zákona, jímž se prodlužuje osvobození
daně z příjmů od přirážek na delší řadu let, dále
prvním čtením zprávýtzem. výboru, kterou před
kládá se osnova zákone, týkajícího se zemské
dávky ze spotřeby piva. Mimo to vyřízeno první
čtení zprávy zem. výboru o úpravé služebních
poměrů úředníků při okr. výborech atd Dne 30.
června předmětem denního pořádku sněmovního
bylo první čtení německých návrhů: jak zacho
vati se ku chystanému zvýšení cla z dovozu
chmele v něm. říši, dále návrh, týkající se po
travní daně z masaa j.

Na ostatních zem. sněmích projednány ně
které návrhy a schváleny různé předlohy.

Poslanci katol. strany národní na zemském
sněmu moravském ustavili se jakožto samostatné
sdružení a zvolili svým předsedou dra. Koudelu,

Krujinský sněm byl 25. Června uzavřen, ne
vyřídiv ani jediné předlohy, ježto obstrukce na
prvních dvou schůzích jednání jeho zmařila,

O rakousko-uherském vyrovnání dosud není
jasno. Vláda rakouská zpravila sice 8l. Szélla, že
se Rakousko rozhodlo —vypověděti obchodní
smlouvu, přes to ministři radili se v pondělní
korunní radě zase o sporných otázkách. Kvota
byla opětné císařem ustanovena a sice na dobu
od 1. července 1902 do 30. červná 1903 pro naši
polovici říše 66“5/,, procenty, pro země uherské
333.

"y Haliči činí se již opatření, aby zařízena
byla pohraniční finanční stráž proti Uhrám.

Obnovení spolku Německas Rakousko-Uher
skem a Italií bylo 28. června v Berlíně pode
psáno, ale dnes trojspolek ani z daleka nemá té
vážnosti jako při svém založení.

Pruská policie ve Hnězdně vyzvala všechny
tamní hostinské, aby svá polská jména na firmách
proměnili v německá, jinak že to učiní policie na
jich náklad.

Fraacouzký ministerský předseda Combes
předložil ministerské radě k podpisu dekret, jímž
se nařizuje, aby bez prodlení byly uzavřeny všecky
kongregační ústavy, jež byly od prohlášení nového
spolčovacího zákona bez úředního povolení ote
vřeny. Ústavů těch je na 130.

Králi anglickému Eduardu pv operaci vede
se dobře, ač prý pravý stav věci se jen zastírá.
Lékaři prý sami pochybují o uzdravení se krále.
Mezi Boery a Angličany panuje nynf úplný klid,
Bída mezi Boery je veliká; čekajíť zatím na pe
něžité příspěvky z Anglie, aby si mohli vystavěti
farmy s opatřiti stáda dobytka.

Z činnosti katol spolků.
Z Chrasti. Dne 29. m. m. přednášelv kato

lické Jednotě zdejší jednatel spolku o životě mistra
Jana Husi. Členové sešli se v bojném počtu.
. Z Vamborka. Křest. katol. vzděl. spolek
„Svornost“ pořádal 20. června v hostinci p. J. Fryd

Hoha v Záteči schůzi, při níž promlavil dp. Frant.ran, kaplan z Caclavi, o důležitosti katol. spolků
a námitkách proti nim. Řeč vyslechnuta byla s ve
Jikým zájmem a jest si jeu přáti, aby slova řečníkova
hleděli posluchači též nyní v prakai všude uplatňovat.

Z Kejšlice m Lipnice | Křesťansko-so
ciální katolický spolek „Svornosč“ pro Kejálici měl 8,
června odpoledne členskou schůzi na oslavu 25letého
jubilea papežského av. Otce Lva XIII. Ve echůzi této,
muži i šenami čČetněnavštívené, velmi poutavě řečnil

5 řídící Svoboda = Lipnice o výchově dítek. Na top. Maxmilian Smrčka, kaplan s Lipnice, pojednal o
životě sr. Otce Lva XIII

Katol.-národníjednota paní s dívek
v Chradimi měla minulouneděličlenskou schůzi.
Clenek sešel ae počet hojný, ačkoliv krásná pohoda
zvala k výletu. Dp. J. Šandera, katecheta a dachovní
rade, podal věkteró pokynya rady. tři ustavující
uchůzi promlaveno bylo, jak důležitý úkol má dona,
manželka vůbso a tedy lím spíčo co dobrého vykonati
může dene i dívka, jsou-li proniknaty šívou vírou.
Ohledně blížících se oslav Hasových poukázáno, proč

vlastně se na většině místech konají, že nikoliv tak
u lásky k Husovi, nýbrž = příčin osobních a stran
nických. Hus, jenž upřímně svůj národ český miloval,
kdyby předvídal, jaké bouře způsobí jeho učení, jistě
by tak nejednal. Vylíčeny skutečné zásluhy Husovy,
brátce vyloženo jeho učení odchylné od učení církre
katol. Zdař Bůh!

Zprávy mistnía z kraje,

»„OBNOVU«
e Prase lse dostalá ve knihkupecivá p. Františka
Hovorky v Žitné ulici a v prodeji movinp. M.

Vička na Příkopech.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou:
p. P. Gilb. Kříkava, O. Praem., složil kanonickou sponsi
na fara v Mladé Bříšti; p. Em. Aliger, admini
strator, sa faráře v Kříálicích, p. Jan Žirm,kaplan
Lanškrouneký,zafaráředo Třebovice,p. RadoifDafek,
kaplsn v Jelení, sa kaplana do Činěvsí, p. Josef
Soukup, za kaplana do Jelení,p. Jos. Cerman, kaplan
Miadkovský, za koop. do Těchonína, p. Fr. Hendrych,
kaplan, za administr. v Meziříčí, p. Václav Zórnig,
kaplan Pardubický, za kaplana do E Týnice, p. Jos.
Tajovský, kaplan v Lesbské Týnici, za kuplana do
Pardubic, p. Josef Svátek, kaplan Činěveský, odešel do
pražské arcidiecése, kde byl na fara Ohařskou inve
stován.

Protekterát městské rady. Křiklavé
naše plakáty mívají velmi často reklamní odpornčení
„pod protektorátem městské rady“. Odporučení toto
mělo by býti dle významu tak elitní korporace, jakou
jest bez odpora městská rada král. věnného města,
také jakýma: vyznamenáním pro protežovaný podnik
a proto měl by býti při udílení této protekce přece
nějaký výběr. Ale v poslední době plýtvá se tak tím
protektorátem městské rady na plakátech, že tomu již
ani nevěříme, že městská rada byla 0 něco podobného
dádána. Zrovna ohlašovaný protektorát městské rady
ku ponličnímu kravalu při „oslavě“ Husově považu
jeme ze bumbug, jímž chtějí zdejší randalisté zaslepiti

občaustva oči. Bude to as podobný manévr jaký byllom. ztropen podpisy obecních starších III.sboru
na plakátech při stejné příležitosti. Mnosí byli pode
psáni a vytištění bez svého vědomí a bez dotazu na
busitekém provolání. Znajíce jiš fortelnost pokro
kářských vůdců, pochybujeme silně o pravosti pro
tektorátu městské rady nad přednáškou Hajnovou,
jenž zajisté i bez toboto protektorátu dovede popostiti
uvé šlučí vůči klerikálům a vyprovésti náležitý dojem
u svých kamarádů.

Národní slavmost matiční pořádáse
místními odbory Ústřední Matice školské v Hradci
Králové v neděli 6. července 1902 v měšťanských
sadech „Na střelnici“. Laskavě spoluúčinkují vlaste
necké spolky Královéhradecké a mnozí obětaví jednot
Jivci místní. Program: Koncert úplné kapely p. Di
višovy z Rosnic; zpěv, solové výstupy a žertovné
přednášky, kuplety; pošta, konlení o ceny; balony,
ubňostroje atd. atd. Spanilomyslné dámy obstarají
baffet, v němž bude možno za levný peníz obdržeti
chutně upravené pokrmy a výborné nápoje všeho druhu.
Po celou dobu slavnosti bude se tančiti v zahradním
sále, večer pak pořádá ae v sále besedním v Hradci
Králové domácí věneček o půl 9. hodině. Slavnost za
bájí sokolský průvod s hudbou o 2. bod. odpol. Za
čátek slavnosti v sudech o 3. hod. odpol. Vetopné do
sadů: osoba 40 b, rodina 1 K, pp. stadající a c.a k.
vojako 20 h. Večer do věnečku platí osoba 1 K,
rodina 2 K, pp. studující 40 h. Za nepříznivého po
časí přeloží se odpolední slavnost do tělocvičny Sokola
Královéhradeckého.

Na c. k. gymnasia v Hradci Hrál.
bude zápis žáků do I. třídy dne 16. července od 9
do 10 hodin, dne 16. čorvence od 8 do 9hodin. Hned
po zápise jsou písemní zkoušky. K zápisu přines
každý žák křestní (rodný, list a frekrentační vy
svědčení.

Studentská mocichárna v Hradel
Králové. Jako předešlédva roky, tak i letos ote
vřena bude studentská noclehárna, zařízená na žádost
K. Č. T. a vydržovaná městskou obcí v tělocvičně
obchodní akademie. Noclehárna vyhovovela posud
v každém obledu jak apravením, tak čistotou a vzduě
ností. Původně zřízena byla na 3 postele řádně vy
pravené; kdyš ale ty nestačily, přidána byla ještě
8 lůžka. Tak bude i letos. Všichni atudojící, kteří
dosud použili zdejší noclehárny, vyalovili se o ní
velice pochvalně, « dle jejich vlastních výroků najde
se po akrovnu tak řádných nocleháren. Noclehárny
používají bezplatně, kdo se prokáží legitimací K. Č. T.,

tvrzenon ředitelstvím ústavu, kde letošní drahé po
oletí atadovali. Nemají-li této, stačí předložiti vy

svědčení z drahého běhu letošního roku. Noclebárna
otevřena bude 1:. července t, r. Kdo přejí si nocle
hovati, oznamtež dopisnicí den napřed.

Průmyslové mmsenm prosovero-východ.
část král. Českého v Hradci Králové pořádá v neděli
dne 6. července t. r. výroční výstava prácí kursů ma
lířských, kursů pro modelnvání a ciselování a kursů
pro kroslení. Výstava nalézá ee v budově c. k. odb.
školy v levo v přízemí č. 11. Otevřena jest od 9 hod.
ráno do 6 hod. odpol.

Pezer ma ústa. Hradeckéklepnyrázemvy
etříslivěly. Jedna panička kdesi rozbodně tvrdila, že
2 dámy výslovně jmenované bývaly též v tajném sa
loně, 9 němž „Osvěta“ vybájila strašlivé věci. Když
však manžel nuřčené dámy žádal přímý důkaz, aneb
výpověď před soudem, šla panička do prosa a svedla
věe na školáka, jenž prý měl seznam návětěvníků „sa
lonu“ napsený. A kdyby dnes někdo uhodil na hlavní
klepnu „Osvěta“ a její obsluhovatele, svedou lo také
ne „skoláky“, kteří ovšem jeou trochu staršími nežli

školáci obecné školy. Proto pozor na ústa! Odsuzu
jeme síce zjištěnou nepravost, ale odsnzujeme také
babské klerety pokrokářů,kteří zatábli do babna beze
všeho důvodu dámy z marianské kongregace ano i
kněze. Zvrhlost těchto klevetníků se všeobecně odau
zuje. Kdo se dopouští dábelské pomluvy, není onic
lepší darebák nežli návětěvník aalonu, a naše klove
tivá společnost dala si špatné vysvědčení, když bez
myšlenkovitě opakovala pomluvy o zcela nevinných
lidech. Dnes po střízlivé úvaze se všeobecně usnává,
že by počet prostopášníků dal so lehce spočítati na
prstech ruky a že byl zbytečně Hradec kompromitován
v „Osvětě“ a „Časn“ lidmi, kteří v podobných věcech
jsou snad sami dobře obeznámeni, protože hnedle z

é drahé osobnosti nadělali vinníků. Každý bádá
podle aebe. V podobných záležitostech musí v přední
řadě šarnalistika pohoršení umenšovati a ae z ko
mára dělati velblouda. Ovšem někdo osvětářům na
mluvil, že ti nenávidění klerikalové mají také na ea
loou podíl, proto se uspořádala sensační štvanice,
která pány však úplně sklamala. Páni nyní obracejí
a prohlašují, že „kdo ai troufá sáhnonti na štěstí a
čistota rodinného života, je dle jejich násoru člověk
nemravný, ať je žid nebo křesťan“, Dříre o tom ne
věděli a prohlašovali jenom křesťany za nemravy.
Jest to dost, že se dovtípili, že i nekřesťané mohou
býti hlavními aranžéry podobných zábav a slouží to
„Osvětě“ jenom ke cti, že po neurvalých útocích na
křesťany obrátila také pozornost na nekřesťany, kde
by mohla mlaviti bez pomluvy.Podrahé, pánové, při
podobných afórách bu opatrnější a rozhlédněte se
nejprv po svých přátelích, prve než se odvážíte ku
ostouzení jiných. Vybnetese aspoň vykrucování před

soudem, který rozhodně musí utrhače k zodpovědnostivolati.

Realisté a pravda. Pražský „Úas“,jenž
honosí 60 v čele svém ctihodným heslem „S pravdou
ven“, přinesl dne 24. června b, r. mravokárný článek
o demoralivaci hradecké společnosti. Ke konci této
zprávy poznamenal, že prý na tomto mravním zln měl
účastenství též nějaký kněz, doktor theologie. Redakce
„Času“ byla vyzvána dne 26, června bisk. konsistoří,
aby buď onoho kněze jmenovala, aneb tvrzení své od
volala. Dosud však dvojctibodná redakce „s pravdou
ven“ nepřišla a- proto ovšem bude k mluvení přinu
cena. Tak tedy vypadá to s tou povýšenou realistickou
intalligencí| Lhát ano, ale pravdu mluvit ne. K otázce
této se ještě vrátíme.

Záložna v Hradci Králové. Za měsíc
Červen 1902 vloženo K 144.674:77, vybráno K 122.353-47,
zůstatek K 1,370.046-21. Půjčeno K 136.409-—, apla
ceno K 10652253, zůstatek K 1,288798 84. Počet
účtů 2.460, pokladní obrat K 1,027.040-24, záruční
fondy K 99.842.

Na Nanatorinm v Janských lázních
přispěli: Nejmenovaný kněz z Hradce Králové 50 K,

. Antonín Holub, farář ve Včelákově 10 K, p. Josef
usal, farář ve Mříčné 10 K, p. P. Norb. Hofer,

koop. ve Vídeňském Novém Městě 2 K, P. T. p. Leop.
Mazáč, infalovaný probošt atd. v Poděbradech 100
oblig., p. Vojt. Kemeš, farář v Bohdánči 50 K, p. J.
Štípek, farář ve Vys. Újezdě 16 K, p. Karel Kotrbelec,
farář ua Pouchově 20 K, někteří pp. duchovní z vika
rista Poličského 30 K, vikariat Hořický 57 K. —
K témuž účeli dp. J. Vomočil, farář z Nové Paky
slíbil, že věnuje +00 K. Za veškeré příspěvky vroucně

Ando 8 o další snažně tádá b. Konsistoř v Hradcirálové.
Nahospodyňské škole voStěžerách

odbývá se dne 13. Července 1902 slavnostní ukon
čení školního roka s tímto programem: 1. O 8. hod.
ranní služby Boží. 2. Po návratu z chrámu Páně
zkouška z některých předmětů. 4. Děkování chovanky.
4. Proslov ředitelky a rozdávání vysvědčení. 6. Pro
hlídka vystavených písemných a ručních prací.

Hrozným krupobitím navětívenybyly
v úterý odpoledne 1. července okres pardubický a pře
loučeký. Nikoliv kroupy, ale kosy ledu sesypaly so
z hrozivých mračen na požehnanou úrodu, již v pěti
minatách nadobro zničily, střechy prorážely a lidi ra
nily. Nářek ubobého rolnictva jest srdcervoucí.

Na jubilejní vyšáí reálce v Kostele!
nad Orl. « právem veřejnosti konati se bude zápis
a přijímací zkoušky žáků hlásících se do první třídy
dne 16. července od 8 do 10 hod, v řiditelně ústavu.
Zápie dáků přicházejících ze škol měšťanských aneb
z jiných škol středních konati se bude dne 15. září
od 8 do 10 hod. — Bližší zprávy lze si vyžádati
u řiditelství ústavu.

Odhalení pamětní desky spisovateli
Řehořovi. Ve Stěžerách u Hradce Králové konalo
se o svátku sv. Petra a Pavla slavnostní odhalení
pamětní desky Frant. Řehoře, českého spisovatele, na
rodném jeho domku. K slavnosti odbalení dostavili se
vevelikémpočtuspolkya hodnostovéz okolí. ZKrál.
Hradce zavítali sem m. r. a továrník p. St. Červený
atajemník p. Domečka. U rodného domu, kde ne
nalézá pošta, promlavil slavnostní řečsprávce národo
pisného musea českoslovanského, lektor p. Ad. Černý,
líče píli, nennsvnou a dosud neoceněnou činnost Ře
hořova. Stařičký otec oslavencův byl předmětem
obecné přátelské pozornosti. Při odhalení desky účin
koval atěžerský pěvecký spolek „Mladota“. Na pro
stranství před obec. školou vylíčil spisovatel Patrik
Blažek minolost a nynější trudný duševní i hmotný
stav lidu maloruského. Líčil, jak neznámýmibyli nám
do nedávna Ruslni, až přišel Řehoř, který prací více
neš dvacetiletou způsobil vzájemné styky Čechů a
Baslnů a přispěl mírou velikon k totan, že Rusfni na
všech stranách a ve všech oborech vyhledávají naše
styky obchodní, průmyslové, literární atd. Z vlastní
zkušenosti Jíčil, jaké naděje ekládá raský lid v národ
bouký, A ty naděje vzbudil v něm Řehoř, jenš lidu
ruskému rozuměl více neš mnohý z nich. Pro svou
skromnost n nás nedoceněn, byl na haličské Rusi všude
vítaným hostem. Slova se pak ujal ruský akademik p.
Hankiewicz, jenž se vřelým zápalem líčil láska, uznání
a vděčnost lidu rusínského k památce Řehořově,
Oslava zakončena v Bosedě banketem.

Úkas přírodní. Dne 30. m. m. viděti bylo
nad Chrastí od 10.—12, hodiny dopolední krásnou



duhu sa úplně jasného počasí kolem alance v kruhu.
Ovšem ibned dostavil so výklad, še prý bude válka.

Ze Zaječle. Dne 30. m. m. přihodilose sde
politování bodné neštěstí, při němž ošivot přišla matka
e dítětem přes rok starým. Nešťastnou matkou jest
vdaná žena Anastázie Piklová, která při kopání hlíny
i © děckem byla zasypána. Přivolaný lékař s Chrasti
MUDr. Martinecmod konstatovati jen smrt.

Sjezd sboru dobrov. basičů v Lej
ševee. Minulou neděli oděla se jindy skromná obeo
Lejšovka v roucho sváteční. A nebylo diru. Vědyť
očekávala tolik vzácných hostí. V den ten konán byl
sjezd hasičské župy Albrechtické, spojený s veřejným
cvičením domácího sboru. Jak jiš bývá svykem při
takové příležitosti tam, kde není kostela, sloažena
byla mše svatá při krásně upraveném oltáři, jejš
ochotně a nezištně zapůjčil p. Kotík s Libřic. Při
řeči, kterou měl vdp. děkan černilovský, promlaveno
bylo o účelu aborů hasičských a dobře vytdeny po
vinnosti basičů vůbec. Odpoledne před velice četným
zástapem lidí konáno cvičení. Při tom bylo viděti, že
všichni členové sbora s horlivostí a láskou savéúloby
zastávají, což již také několikrát při požáru dokásali.
Ka cvičení tomu vyslán byl župou p. Váci, Kavalír,
rolník z Roztok. Po cvičení šlo se do zahrad pp. J.
Hejomana a J. Fejtka, kdež přichystáno bylo občer
atvení. Za zvuků hudby černilovské roz-fřila se zábava
ve všech prostorách obou prostranných sahrad. Sjezdu
súčastnilo se 14sborů, nepočítajíc v to oddělení hasiček
ze Šestovic.

Z Hromeova. Na svátek sv. ap. Petra a Pavla
konala se u nás řídká slavnost — posvěcení norého
hřbitova. Hřbitov tento postavilo město Hronov svým
nákladem poblíže farního kostela na svahu nad měrtem,
odkud otvírá se oku utěšená vyhlídka na město a
údolí padoluké. Místa příhoduějšího pro poslední od
počinek nestává nikde v okolí. A město nešetřilo také
nákladu, aby to svaté pole příjemným a milým uči
nilo všem, kdož je navštíví. Obehnalo je kolem dů
kladnou zdí, postavilo slušnou márnici, sřídilo sem
vodovod, posázelo hřbitov stromy, a na přední straně,
kde se vchází železnou, vkusně provedenou branoo,
založilo krásný park. Proto hřbitov tento sloužiti bude
zajisté k ozdobě města a za vzor hřbitovům jiným.
Obřady posvěcení vykonal jménem J. B. M. za pří
slaby místního duchovenstva a za účastenství slev.
městské rady a nesčetnéko obecenstva místního i okol
ního vdp. bisk. vikář P. František Pecka, děkan Ná
chodeký. Týž pronesl také před obřadem řeč, ve které
obratným způsobem vylíčil vznešený význam jednot
livých úkonů při svěcení a vložil přítomným věřícím
na srdce, by i oni při vkročení na to posvátné pole
pamatovali na své vlastní posvěcenía na pomíjejicnost
všeho pozemského. Ukázal, že na hřbitově nejkrásněji
je rozřešeno to heslo: rovnost, volnost, bratrství, kte
róhožto hesla v nynějším svété proti duchu náboženství
Kristova tolik se znenšívá. Slova ta upřímyá jakož i
celá ta slavnast nevymizí zajisté nikdy úšastníkům
z paměti. A kóž posvěcení hřbitova Hronovakého je
pobídkou i pro okolní kolátorní obce, kde noré zří
zené hřbitovy se nalézají, by i ony možným učinily
posvěceníhřbitovů vlastních!

Z Golčova Jemíkova. Náklademspolka
sv. Ludmily v Golčově Jeníkově nádherně vymalovaný
děkanský kostel bade v neděli o první zdejšíponti,
dne 6. července b. r. o 9. hod. dopol., církevním po“
svěcením, kteréž vykoná vdp. biskupský vikář Antonín
Schreiber ze Žlebů, účeli svómu odevzdán. Jenom
epolek sám věnoval na malbu tu 2420 K; mimo to
přispěl velevážený p. patron Richard Fiedler tím, že
zcela zdarma zapůjčil veliké množství dřev a prken
na lešení. Spolkem sv. Ludmily konány též ubírky
milodarů; mimo to křest. dívky z Ráje-Stapárovic
přispěly výnosem ze svých počestných zábav. Malbu
figurální ne klenbě chrámové, znázorňující tři zdejší
Mariánské poutě, provedl velmi zdařile P. T. pan J.

St. Ottmar zÚstí nad Orlicí. Celá osada naše i široké
oholí těší se velice na tu významnou slavnost.

Z Jilemmice. Dne 20. července odbýrán
bude v městě našem X. ajezd „První české pěvecké a
hudební župy“, při čemž spěvácký spolek „Branislav“
oslaví zároveň své 40leté trvání, Se sjezdem tím spojí
někteří turisté dne 21. a 322. čerrence dvoudenní
výlet na naše krásné Krkonoše. Jest to nejpříznivější
doba k horským vycházkám. Bade-li příznivé počasí,
lze očekávati hojnou účast v našem pohorském českém
městečka. Jiš nyní dochází mnoho přihlášek k velko
lepému výletu na bory. Vyskytují se překrásné partie
horské a kdo již jednou Krkonoše navštívil, touží
i dáte ty krásy přírody do atrany pruské a naši milé
vlasti ještě spatřiti. Kdo tedy hodlá pokochati se
těmi přírodními zjevy, nechť přihlásí ae nejdéle do
10. července t. r. se zálohou na celé zaopatření „mimo
nápoje) K 16'— u Jos. Kubánka at. v Jilemnici.

Věrní až do hrobu. Událost věrařídká
oznamuje se nám ze Sedlice u Kutné Hory. Dae 20.
června zaopatfení byli svátostmi amírajících manželé
— starouškové 8žletý Antonín Novotný a jeho man
želka Karolina, ne mnoho mladší. Na večer zesnula
v Pána žena a za půl hodinky následoval ji na věč
noat věrný muž. Z manželství toho, v němě dili plných
58 let, nepocítil tudíž nikdo tíhu stava vdovského,
s věrni jsouce si na semi, věrní zůstanou i v hrobě,
Uložení byli současné do společného hrobu sa přečet
ného účastenství lidu.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Nutnost téže jest velice nalóhavou, an starý kostelík
z roku 1310 nynějším poměrům nikterak nevyhovuje,
pročež žádoucnu jest, aby při každé vhodné příleši
tosti pamatováno bylo sbírkami ve prospěch nové
stevby chrámové, V době od I. do 80, června 1903
k tomuto účeli kromě sbírek kostelních odvedli: 380
K: ol. Josefa Šafářová v Náchodě, 22 K 80 h: ora
torřam číslo 2, od ol, Marie Rokošové v Náchodě, po
80 K: Nejmenovaná a ctěný sbor vojenských vyslon
dileů v Náchodě, po 10 K: el. Eleonora Fiedlerová,

čitelka v Hor. Starém Městě u Tratnova a pan Jau
imůnek, c, k. stavební rada v Praze, 9 K 40 h of

fóra IIT řádu ov. Františka, 6 K 50 h: dp. P. Josef
Vojtěch ze své administrace v Bílé Třemešné, po 5

K: vdp. Monsignore Ant. Skočdopole, spošt. praslst
v Českých Budějovicích a urosená paní hraběske
Eliška se Stabenbergů ne BSupíAlofe, po 4 K: pan
František Moc, řídící učitel v Náchodě a vdp. P. Jen

Bejset, děkan v Nymburce, 3 K 56 h: poutníciRokolští z Kramolny, 3K: vdp. P. Ště sler, opat
ve Světlé, z K 30 h: jistý maš s Něm.Úermy, po *
K: p. Antonín Špulák v Lipí, vdp. P. Trent. Tondi,

rofessor v České Bělé s p. Antonín Vít, rolník ve
yaokově a po 1 K: vdp. Jan Čubao, děken ve Moe

lích a správa statku v Braanedorfa. Veškorým šlo
chetným dárcům projevují ae nejvřelejší díky se snaž
nou prosbou ku otěné| ořejnosti na další dobrotivé
příspěvky, jež so přijímají na děkanství saeb sasílati
mobou též na spolek pro vystavění nového chrámu
Péně ar. Vavřince v Náchodě přímo poštou.

Bleskem raměmy. Při bonři dne 1.
července byly v Čivících dvě osoby bleskem omráčeny
apopáleny, matka s dcerou, které v době údera stály
v síni. Matka hrosně popálena na prsou8 dcera na
pravé race a noze. Hospodář pan MatějKřivka byl
mimo dům. Blesk vjel komípem a dřevěným stropem
do síně, avšak nezapálil.

Čtěte a rozšiřnjíe pozorahodnou novinku!

Mistr Jan Hus nebo sw. Cyrill a Bílo
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zaslubuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován ?

Napssl Jan Vychodil. Cena 10 b.

Na skladě u Jos. Melíchárka na Velehradě.
(Morava).

Různé zprávy.
Literární listy, pojednávajícío všechdů

ležitých, cenných a zajímavých českých literárních
zjevech, událostech a knihách, budeme pravidelně při
nášeti ob číslo ve příloze. Počátek činíme dnes. Upo
zorňujeme na to své přátele a Čtenáře.

Závody v pláči. Několik paní a ulečen
s předcích kruhů v Chicagupřišlo na myšlenka, uspo
řádati zárody v pláči, a ihned rozeslaly draškám
Evioným oběžník, aby se přihladovaly k těmto prvním
toho drubu závodům. Těchto dnů došlo k závodům
těm za účastenství 14 závodnic a 150 svědků obého
pohlaví. Slečna Greenová, krásná brunetka, čítající
19 jar, vyhrála první cena 100 dolarů. Podařilo ae jí
vylonditi z očí 36 elziček za pět minut — rozumí se,
že bez umělých prostředků. Paní Weobová dostaal
druhou cenu 25 dolarů za 19 alziček. — Kolik slz
asi prolili diváci smíchy na tato podívanou?

Modrá růše jest nejnovějšínovinkav oboru
čatění květin. Vypěstění její podařilo 8e jistému za

Pradníkovi v New-Yorku p) mnohaletém namáhání,
Vzácná novinka dopravena byla právě do Aoglie «
měla být o slavnostech korunovačních vystavena v za
hradách královské společnosti botanické.

Pexzorna žebravé Ilsty =Jermzalému.
Banda podvodníků seskapila te v Jeruzalémě, odkudě
vysílá ubrazy s lisovanými květinami, k nimž přilo
ženy nářky na velikou nonzi a chadobu s prosbou,
by hojné milodary byly posílány ubobým a nuzným
obyvatelům tamějším. Tato žebravá továrna skytá
výdělek četným osobám, kteréž obrazy hotoví, listy
žebravé píší a rozesílají. Ve Vídni, Pešti, v Berlíněs
Paříží jsou agenti, kteří jim posílají adresy do Jeru
zaléma. Možno, že i Čechy a Moravu navštíví.

Drahá podívaná. K chystanýmkorano
vačním slavnostem v Londýně stálo sedadlo na triba
nách, jež byly zvlášt k tomu v ulicích postaveny,
3000 K, místo k stání 700 K. Místa v oknenh proda
jímána po 2400 K. Přes tuto ohromnou drahota byla
všechna místa jiš prodána.

Rodina hady vyhnána. V malémven
korském obydlí blíže Benoca, 26 mil od Prairie du
Chien « Americe, žije Mans Helgorson s rodinou.
V novém domku, postaveném přede dvěma roky, od
nedávna byli velice obtěžování chřestýši, kteříš so
v domě nasadili. Farmář byl tak postračen, že rodinu
svou přestěhoval do atarého obydlí a nový příbytek
strhl v naději, že tam najde pelech hadí a tak je
enadno vyhubí. Opravda také jich značnýpočet zabito,
leč rodins od badů pokoje neměla; neboť ve starém
domě za nějaký čas vyskytovali so tak hustě jako
v novém, ačkoliv se činilo všechno mošné, aby ae
žádný do příbytka nedostal. Jednou shledán jeden had
v posteli, právě když někdo z rodiny se chtěl na ní
položiti a jindy matka dítko nepávající ahledala, že
má hada utočeného pod houpákem. Po delším hledání
nalezen pelech v malé jeskyni nedaleko, kdeš jich také
přemnobo zabito. Posorahodné jest, de hadi neublížili
nikoma z rodiny.

Plující kláštor přibyl téchto dnů do Ta
unroga na Azovském moři. Jest to veliká plachtová

Kč Ftočiště nejevětější Marie“, patřící panteleimon
skéma kláštera na hoře Athos. Kapitán a všechno
mužstvo jsou mniši e hory Athos a oděni též ve
mnišská roucha. Černě obarvená loď, na jejíš přídi
nalézá ze veliký kříž, obsahuje kostel,v němá kapitán
otec Gerazim slouží denně měi svatou. Všichni ná
bošní námořníci jsou Rasové,

Do kolloje Arnošta z Pardubio při
jímejí se poslachačivysokých škol pražských na celé
aopatření (zařízený byt s posluhou, topením a osvě
tlenímastravou)a to buď:a) za plnýpoplatek600K
za stadijní rok, b) sa poplatek smírněný vshledem
k poměrům rodičů šadatelových neb šadatele samého,
neb o) bozplatně. Žádosti sa přijetí do kolleje atada
jícími psané, rodiči, po případě poračaíkem spolu

opsané, křestním listem, vysvědčením mataritnim
P eřable, majetnosti neb nemajetností (obdoby)
náležitě potvrzeným, vysvěděsním lékařským, po pří
paděo skouškéchneb kojlokvifchna vysokýchúkolách
dološené přijímají se do 31. července 1903 pod adresou:
Správní rada kolleje Arnošta = Pardabic v Praze I
Kdo chce snáti domácí řád, nechť se přihlásí osobně
nebo dopisem s přilošenou40 h snámkou u jednatele
epolku Dra Karla Vondrušky, faráře o av. Havle
v Prase I.

Zase hazardní hráč. HraběAugostPo
tocki, majitel velkostatku v Zátoru u Krekova a
mnoha statků na Rusi, komoří ruského care, prohrál
v jistém klabu varšavském 700.000 rublůčili témát
dva miliony korun, jež vybrál na ném jistý ruský
šlechtic v hazardní hře. Hrabě Potocki zaplatil pro
hraný obnos ihned, ale věc rozčílila jej tou měrou,
do pokusil se osebevrašdu. To mají páni divný pojem
o šlechtictví.

Ke katolickému sjezdu. Veledůstojné
duchovní správy uctivě prosíme, aby benevolentně pe
dovaly o publikování ajezdového návěští, jež jsme
právě rozealeli.

Plakáta Jubilejní jednoty lidumilů
mu Moravě proti pijáctví „Varajse první
aklenice!“sbývá už pouze poslední tisíc. My
šlenka, pojetí a provedení plakátu věsobecně se líbí,
Obraz v pravdě hlaboce vzrušuje diváka. Prosíme
opět o hojné objednávky. Plakáty po 60 b sasflá Ja
bilejní jednota lidamilů na Moravě, v Brně. .

Trestní právo obce. Nedávnose páni
v Osvětě smáli, že prý trestnímu senátu krajského
soudu povstává konkurent v trestním senátu obce
Věkoše, která při vykonání trestního práva
obecního dokládala se rozbodoutím trestaího 86
nátu (obecního). Ale že Osvěta má nejmenší pří
činy právním vědomostem roloíků věkoňských se
vysmívati, svědčí: $ 62. obecalho zřízení stanoví,
že jiných trestů než pokut peněžitýchanebo trestu
vězení akládáno býti nesmí. Z tohoto zákonného
ustanovoví vyplývá zřejmě, že obecní odbor trestní
(trestní senát obecní) každý přestapek zákona to
liko na penězích trestati má a že jeu tehdy trest
tento v přiměřené vězení změniti může, kdyš
odsouzený nijakž není 8 to, aby pokutu peněžitoa
zaplatil. Pravidlem jest tudíž vlastně pokuta na
penězích. Každý zákon stanoví vejnižší a nejvyšší
tresty pro přestupky, tak že 8 ohledem na po
vahu spáchaného Čína a na okolnosti s ním 8po
jené výměr trestu bez obtíží vybledati lze: leč
trestní senát obecní není oprávněn vyměřiti trest
pod nejnižší sazbu zákonnou.

Sdělujeme, že inserty do kalendáře
»Štíta« na rok 1903 Tosudpřijímáme.

Všechném diužníkům důrazně připo
mínáme, aby na počátku tohoto II. půlletí
své nedoplatky vyrovnali.

Administrace »Obnovyc.

"CTržnízprávy.
V Aradoi Králové, dno28. Června 1902 1 hl.

pšenice K 16'69—1640, áita K 18 30—13 69, ječmene
K9-30—10:00, oves K 6 80—1780, prosa K 00:0—00'00,
vikve K 9-70—10 30, hracba K 18:00—20'00, čočky
K 17-00—24-00, jahel K 1800, krap K1600"—2400,
bramborů K 260—300, jetelového semínka červeného
K 00-00—0000, jetelového semínka rus. K 0000
—0000, méku K 3800—40:00, Iněného temeno K 17-20
—1930, 100kg. kit. otrab K 1300, pšenió. otrab K1160,
1 kg. másla K 2000—240, 1 kg. sádla vopřového K
140—1-76, tvarohu k 042—788, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa. okurek K 1300—1600, jeden g cibule K
83-00—00'00, jedna kopa drobné zeleniny K 40-0—1720,
1 kopa zelí 000—0'00 K, 1 pytel mrkve 0-00—00"00,
1kopa saláta K0 -00 —'60, 1kopa petržele K 0-00—0'00.
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Vademecum
seu Brevis Synopsis

A materiarum et casnum in cura snimaram fraguen
tdoram. Ad usum potissimam clericorum et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos Au

ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 541 — 8%.— Cena droj. K 320, poštouK5.

Kniha se schválením Ordinariátním vydanásestavena je po spůsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi baz obtížného hledání poučení bez

ečná vo všech pochybnostech kněžského půso-|
ení se naskytujících, ze všech oboru vědy theo

logické. tek podává v nuthentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pla IX. „Apostolicae Jedis“ 0 censurách

ji církevních a konečně připojen jery celý Syllabus.M Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nostech.

Biskupská knihtiskárna.
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Jog, Krejčík v Praze
VÝT Map

umělecký závod sochařský
EB * řezbářekýpropráceko

stelní odborně zařízený.
000 Pisárnaa dílny:naLetné,Belorůčáho třída 619—VI1 Sklad: Velká

Karlova ul. č 30. Budova Be.- Vác
U lovskésálodny,

doporučuje.uctivě: jesle, křížové cesty, Božíhroby, olláře, sochy, kazatelny, ©, zpo
vědnice,křtitelny, konsoly,Svícny, lustry,
pulšiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
noliduího provedení, čehož dokladem jest množatví vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Ronovace starých oltářů a (kostelních

zařízení
Sbirka 800modelů soch oď nejpřednějšíchmlstrů,

vády k volnému prohlédnutí v místnostechzávodn.
Původní nákresy, cenníky a besplatne a

Jrenko. Osny levné a příznivé Alatodní podminky.
© Cestyk poradámkonajíse na vlastnínáklad.UH

Talkývýhě
: v Rychnově n. Kdarů, kapesních

i „ástěn, hodin přelný majecvkrás. provedení| ©X- okr.soudu
dopora aje ban Obrázkoré

Cenníky zašle.

Oltář
poučná i modhlební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

PB*zasílá se "ii
v růsných vazbách i novázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

TA ©. oo DŮ x

Pro založení a'
hřbitovní knihy

prakticky upravený tiskopie a příč
ním lipováním, arch zu 8 b;

juztový poukaz na brobní misto
pro hrobaře (arch — 6 poukázek)

za6h;

smlouvy na hrobky,
-arch za 10 b

jakož i všecky jiné pro duchovní
správy potřebné tiskopiey nabízí

Biskupská knihtiskárná.
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17Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů víco!! Upotřebtečchvalně známé

držadlokalhot
(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám opotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba, Přenvědčenízjisti netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotámK 120, 3 kusy

K 820 po obdržení franko zasílá

K S. Novotný, Maršovice-koni“nF.o
obchodní a zrasflatelský dům.

OOGOOOOOXXOOOX

TAnenT

Reservní fondy
K 100.000—

Clearin št. spořitelny
č.820.505.

Splacené závodní ly |
K ao00 Ped y

VZOR

ně zařídil jsem fotografický atelier v Hradci
Králové (v Adalbertino) a doporačaji jej přízni
velectěného P. T. obecenstva. J. F. Langhana,

c. a k. dvorní fotograf.

JRESTAN
posvěcený.

destevil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v I.a Marche. Dle II. vydání
přeložit Wojt. IlameĎ, ferář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře.
Stran 514 — 8% — Cena brošovaného výtisku 1 K
40 h,franko 1 K 60 h; v tuhé vasbě celopláténné

1E60h, frankoA ia kok franko
Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh

viz v červencovém sešitu „Rádce dnehovního“ r, 1806.
Časopis: 88. Eucharistia (roč. I. 1896) čís.

to. (říjnové) atr. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné blsk. knihtiskérně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihodnéjší pro členy věčného klanémí nežli onu,

nněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale ( my
lémekk rozjímání, čebož ae ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanční
tento spis, nepotřebuje dlouho míčeho nového

Kniha obsaherr dělí se na 3 dily: Díl 1. hudí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kézáním. -- Díl 1ll. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N, S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteřích hojného rozšíření.

Blskupská knihfiskárna.

Biskupská knihtiskárna
v Hradol Králové

nabísí škjolníknihy:

LMalý Calpohismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 bh.

2. VUŽBŮNÍ KalPODÍSNUK
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 04 h.

a, VOkÝ FaloohISmUS
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 k.
Katechimy jsou schváleny na valné schůsí Diskupů ra

kouských ve Vídmi dne 9. dubna 1694.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení.

Instrukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

= SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

d / .pro pány i dámy
k nastávajícímu období

za nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové

Závod založen roku 1834.



uzavírá

pojlštění na úmrtí a dožití, věna dítkám, pemse a
pojištění množné.

i ť Ó j S5letý muž zabezpečí za čtvrtletní pojistné K 642 pozůstalým kapitál K

Jediný křesteňskýmodní závod A| Mor emiizu'alskízeznat ©daně
NÁS ch. Nejvýhodnější podmínky. Všechensisk náleší členům —vojíštěncům.

V posledních letech vyplaceno 10 proc. pojistného.
930.165-84 k 4Vo S koni“aosavnánívýplaty70,232073-58kor.

Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky
hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemské.

Hedvábné a vlněné pokrývky. Šátky na hlavui převěsné. Vysvětlenía sazbyocholněasíé '
Rp- Uplnégarnítary. "9 B|, Generálníředitestvobanky„Slavie“v Praze Harličkovonáměstí

Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863. © v Brně, veVidal, Sooablant.ve Sově a v Záhřebě.
Samety. “S Pevnéceny. fl- Flyše.

PronajmulíUmělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně

Vzorné zařízcné

slatinné lázně
VELICHOVKY

b f u u Jaroměřev Čechách.8 Oovědčené proti rhoumatismu,
dně, lechyas, dále pro čhudo

kazatelny, "již V čísle domu36., jehož majitelemje krevné, oo nemoci

mM m biskupské konsistorium, pronajme se byt Úplně suchá poloha.
Boží hroby, v druhém patře s vyhlídkou na velké ná- Výbornárestauracev režii. — Ceny
PMP“křížové cesty, městío 2 velmivkusněa pohodlněupra- K o

censtvo s okoli, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a povze do lázní
zamýšlí docháseti nebdojížděti, dal

nový láseňský lékař p. MUDr. V.
Maza sříděti zvláštní p:hodinou míst
most, kde po vzaté lázni lze si odpo
člnouti a 86 so.aviti. ————————————

M" Račteol vyžádati kt
odoprávylázeňské.U

vených pokojích, s kuchyní a alkovnou i
s ostatním příslušenstvím, pro vedení domác
nosti potřebným.

Byt ten ihned může býti pronajmut
a obydlen.

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnobo pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.
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j Nápojzavésti.————————= v Hradci Králové
Mestává žádné lepší přísadya žádné i j
lepší náhrady zrnkové Fávy, kde , odporučuje výtečný a vydatný
tato lékařsky zakázána jest.

Kathreinerova sladová káva Knelppova
jest pravá Jen v původních balič
kách s ochrannou známkou farář
Knelpp«. Otevřené vyvážená, neb
Jinakbalená sladová káva, nen'nikdy

Kathreinerova.

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.
ablka vešker. druhů a každé množetví

1 kupuji se dle dohodnutí.: ooo WDMDodo“
Majite: Politicke družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonin Pochmon. — "Lisou vat. Knihtiskáray v Hradci Kral.



Příloha
(. Beseda.

Poměryýv Jerazalémě.
Píše J. Kousal.

Dokončení.)

Noviny přicházejí z Evropy až sa 2 neděle,
knihoven neví. Celé vyrašení Evropanaspočívá
v tom, že se několik přátel sejde v pivnici.
Ženám přístup do veřejné místnosti je naprosto
nemožný; byla by to revoluce proti orientalním
názorům. V mešitě mají ženské svláštní galerie.
Připojím-li, že evropské předměty laxasu ta
echásejí, pak donfám, že žádná naše dáma
nemusí pí. konsulové v Jeruzalémě závidětí.
Jistě přináší tuková paní svému muži oběť,
neboť ani slaužek nelze tu dostati a jest-li ji
a sebou novzsla z Erropy, musí se spokojiti
posluhou černého Araba, ježto tamější ženské
v té příčině nedají 60 k ničemu upotřebiti.
Dokad nepadne hloupý závoj a turecké mnoho
ženství, ježje pro chudšího Mohamedánaovšem
jen na papíře, je každá reforma vyloučena.
K tomu pracuje v říši anltánově t. zv. mlado

„tareotví, jenže za nynějšího eultána se mu
nedaří; pscpak pozoruje se tu děsné zpáteč
nictví ato stejně v Jeruzalémě jako v Caři
hradě. Zvlášť proti evropské literatuře a proti
tisku mají v nynější sultánové říši odpor; bez
pochyby chtějí zachovati skomírající stát bojem
proti evropskému pokroku,asi jako císařové
římětí zonfalým bojem proti křesťanství. Tak
vydán zákaz na dovážení kovových značek pro
kartáčové otisky, a která knihtiskárna je přece
jen z Evropy potřebuje,plstí obromný bakšiš.
Rovněž černidlo a papír nesmí se dováketi a
věkteré firmy mají papir kolik měsíců ležati
na celnici, ježto jim jej tarecké úřady nechtějí
vydati. A to není náhoda, libovůle jednotlivců,
v tom je methoda, zakořeněná v idei panisla
mismu. Ostatně nad tureckou budoneností
pocbybuojí Tarci sami a nejběžnější předmět
rozprávky Turků, když se sejdou, je konec
moslimské říše, jehož se každý bojí, a jejž
každý předvídá. Tato opatření proti pokroku
jdou až do směšnosti. Nedávno jsem četl, že
jakýsi rakouský důstojník založil v Cařihradě
Školu šermířskou, kteroo i Tarci navštěvovali.
Pojednou dostal rozkaz, aby školu zavřel a
město opostil. Zvlášť pěkné poměry panují na
tnreckých poštách; divím se, že přece tolik
poblednic „dostalo ae ode mnedo Evropy, ač
jinak ztrácí sa na tamních poštách mnoho.

ropy Šunka, něco tedy, co v orientě je vzác
ností. Turečtí úředníci Šunka snědli a straně
osnámili, že byla zkažená a že 96 musila zni
čiti; ale nenkázali jí. Malá společnost jeruza
lémská nsmyslila si zahráti si v kuželky a
objednala si je z Evropy. Poněvadž k toma
patří také, jak známo, koule, poslala torecká
vláda zásilku zpět, ježto by v ní mohl býti
dynamit.

Dovolává-li sa Evropan pomoci, může
býti jist, že se jí bez bakšiše nedovolá, Turecký
úředník zakročí, až ví, co z toho pro něj kouká,
Pod ochranoa konsnlátů žijící činí ovšem vý
minku, jinak však ostatní jsou ovcemi, jež
stříhá, kdo může. Jak jinak možno, když
úředník nedostává platu buď žádného, nebo
nepravidelně.

Za to neplatí však Evropan v turecké
říši, žádných daní, což sem přilákalo hlavně
mooho židů; ba konsul a ti, co jsou s ním
ve spojení, neplatí žádného cla za věci, pro
domácnost nutné. Za to domácí lid platídaně
a to z knen, ku př. z jednobo olivovéhostromu
šilink — 60 kr., což jest zajisté daň nesmírná.
Proto zemědělství nijak nepokračuje; ať dělá
fellah, co chce, namáhá se, jak chce, nikdy ma
nezbyde více, než čeho nezbytně na nhájení
Života potřebuje. K čemu by se dřel, když se
dře na jiné, k čema sázel stromy, když mu
to nic neplatí! Jen blíže měst jsou fellahové
trochu majetnější proto, že své výrobky lépe
zpeněží a bezpochyby že i od Evropanů si
nechají poradit.

V Turecku každý svou zachovalost nosí
si v kapse. „Kdo maže, ten jede“ neplatí nikde
tak, jako zde. Chce-li kdo stavěti, musí si
ovšem místo a stavivo kovpiti; ale to stačí
v Evropě a ne v Jerozalémě. Zde, přijde-li se
stavbou do polovičky, může očekávati každé
chvíle, že slavná vláda pokračování zastaví.

ředníci patrně slyšeli, že se dá z toho člověka
ještě něco vyždímati. Vymyslí zdravotní nebo
bezpečnostnípřekážkuata se mnsí odstraniti;
nechce-li čekat rok se stavbou, až jak to dos
padne, vykoupí se bakšišem. A když to nejde
úředně, poštve se proti něma soused, jemuž
by stavba sklepům, zahradě atd. škodila; sta
vivo se zabaví a chudák majitel může býti
rád, jestli ho nezavron, Co mn zbývá, než vzíti
rozhodující krahy stranou a pošeptati jim něco

do kapsy! Pak ať žaluje, kdo chcel Vše je
v pořádku a žulující platí útraty. Ano i tak
sv. ukcix, či daň potravní, šroubuje se v Jeru
zalémě libovolně u proto je pochopitelno, ža
šidí jeden druhého. Aby se vyhuuli akocisu,
přehazují fellahové některé věci přes zdi, anebo
nechají osla, volbloada v zástavě a tu když se
takových zvířatek sejde mnoho, pouští to
úředník čmahem aneb sleruje, aby to follah
mohl zaplatiti. Chudoba lidu je velíká, ale
vyděračství úřadů nemenší.

A když oakcisu mluvím, připadá mi, jak
jej jeden z předchůdců rakouského konsula

pes. Stěhovalhrozny na velbloudech od Betéma pro svůj dům; u brány měl zaplatiti
daň. Marně dovolával se smluv mezinárodních.
Poslal k vyšším úřadům, ty nechtěly o ničem
slyšeti, že se zeptajt v Beiratě. „Do té doby
mi hroznyzhnijí"namítákonsulazase marně.
Když ho to již dopálilo, dal kavasovi do raky
revolver, poručil, aby jel před karavanou a
střelil každého, kdo by se mu v cestu po
stavil. To účinkovalo; druhý den přišli se
úředníci omluviti, že se stala mýlka.

Ponebí má Jozusalém zdravé a poněvadž
leží na výšině, i v létě snesitelné. Pouze zim
nice tu v létě řádí následkem podzemních

cisteren, pak oční nemoce následkem SponyArabů a pracha, též i neštovice. Malomocnýc
je tu dost a mají i svou kolonii kdesi v údolí

inom, ale to není malomoceuství z dob Kris
tových, jež i rzduchem otravovalo, nibrž
oásledkem tertiorní syphilidy, Také jedna ne
příjemná stránka pobytuv Jeruzalémě: kudy
člověk.jde, hlavně ovšem na hoře olivetské,
u brány damascenské a po via dolorosa, všude
okázale před oči ae ma staví zmrzačelé nohy,
obličeje s obligátním „meskin chovadža“.

Jinak je v Jerozalémě draho, alespoň dráž
než kdekoliv v Evropě, až na domácí víno a
ovoce. Z výrobků enad jeu mýdlo je lacinější,
obuv a hedvábí výborné jekosti, tak zv. damašek.
Též zlato je při tamější jakosti — dvaceti.
karatové — poměroě laciné. Zvlášť drahé je
uhlí, jehož tam ja naprostý nedostatek a jen
největší boháči dávají si po lodích přivážeti
koks; střední třída topl otýpkami, kořeny, jež
z okolí Hebronu na. oslích a velbloudech
8e přinášejí, chudina pak velblondími výměty,
Kamen je v Jeruzalémě v zimě třeba,

Maso se požívá pouze skopové, telecí
nikdy a hovězí jen někdy a to £ dobytka ze
Syrie přiváženého,ježto abohé kravky, jež jsme
viděli kol Jeruzaléma, nemohon poskytnouti
ani mléka, ani masa; proto také jen kozí mléko
je nejvíce v oběhu. Kuřata a zvlášť holubi,
jež se tu pěstují všeobecně, objevnjí se na trhu
zhusta. Brambory ta sice rostou, nedají se však
co do jakosti porovnati aašimi. Káva, která
zde má tak blízko svůj domov, je všeobecně
Špatná; v tom ohledu jsou Arabové nepřeko
natelní v přípravě svého „arabico“. Domácí
likér, zvaný mastix, z bylin připravovaný, je

výborný a vedle papirossů je nezbytným požitkem, jenž se návštěvníkům podává. Pivo lze
sice dostati, ale je nesmírně drahé a plavbou
mořskou poškozené. Každé je „plzeňské“,

Zivot je ta maloměstský, a naše karavana,
jež se v Alexandrii ztratila, činila v Jerazalémě
Bsengaci. O klepy není zde zle; podivná věc.
Ty domy zdají se zde neprodyšně uzavřeny,
záclony jsou spuštěny, jen sem tam, je-li na
alici hluk, objeví se v okné hluva ženská, jež
zase tak rychle zmizí; návštěvy řídké a přec
klepy jako jinde. Co by však ti lidé při ne
dostatku společenských zábav dělali?

Čtenářky budou zvědavy, jak to vypadá
uvnitř domácností. Na štěstí mohu zvědavost
jejich částečně nkojiti. Projevil jsem přání zá
možnějšímu kupci, že bych rád se podíval do
jeho domu; ochotně mi vyhověl. Podotýkám
však, že p. Abutéle je křesťan a že do turecké
domácnosti cizinci nelze tak snadno vniknoati,
zvlášť má-li domácí pán opravdu oč se báti.
Myslím, že zařízení bude asi stejné, až na
předměty k víře se vztahující. Nejhlavnějším
zařízením orientálních domácností je dědičná
a bezpochyby zděděná špína, čouhající z kaž
dého kouta a z toho nikoli vyplývající, nýbrž
mocně vyrážející zápach jak nu ulici, tak
v domě. K nábytku, jenž nesmí ani v nejchad
ších domácnostech scházeti, patří široká, roz
kládací pohovka, z níž se na noc udělá postel.
Podle pohovky jsou stoličky tak nízké, jak
jsme v kavárně viděli, pak lampičky, lucerny,
hrníčky a kbelík na líčidlo. Každá pořádná
paní a dívka arabská se líčí a sice pysky na
modro, tváře na červeno a brvy na černo.
Když je a tím hotova, tedy rokoko, přijde
Becesse, která se dělá jako každá jiná secese.
Vezme se štětička, namočí se v barvě žlaté
a nanegou Se jí kol koutků ústních a dle chuti
i jinam šluté čárky a skvrny. Tyto čárky
nesmí míti žádný tvar a žádnou pravidelnost,

tahy nearčité, prozrazující mnoho a nic. Do
přistřišených a rozpuštěných vlasů zaplete si
rozličné řetízky a penízky; na hlavu, jeli
mladá, dá si korálky zdobený nizonaký tarban,
oblékne vyšívaný živůtek — ovšem bez Šuě
rovačky — široké, pytlovité hedvábné kalhoty
8 pasem, čorné neb bílé punčochy a žluté
střevíce. Tak vypadá mladá, zámožnější Arabka
doma, i děvčata do 13 lot na ulici. Jinak
starší aosí na ulici dlouhý spodní šat žíhovaný,
přes to černý neb bílý šat až k zemi, jenž
sahá přes hlava, tvoře jakousi kapuci. Oby
čejné ženy nosí jen bílý neb černý Šata selky,
t j. venkovské ženy, modrý šat a nic více.
Stříbrné náramky, silné, massivní prsteny,
naušnice, nepravé perle a korale nesmí ovšem
scházeti ani na těle nejchudší ženy z lidu.
Křesťanky, tedy i Arabky, chodí vesměs ne
zastřeny bez jašmaku, mobamedánky svobodné
nosí bílou, vduné černou Škraboško, selky ani
toho nemají.

Muži svobodní nosí na hlavě fez, ženatí
tarbany rozličné barvy, Evropané všeobecně
fezy. Domorodci, tedy Arabové, oblečení jsou
v pytlovité spodky a dlouhé, nejvíce bílé,
řecké toze podobné pláště. Na nohoa střevíce
a punčochy, aneb, jak nejčastěji viděti, chodí
bosí. Inteligence arabská šatí se již po evrop
sku, zvlášť je-li vyznání křesťanského.

Poněvadž k obyvatelstvu patří i mládež,
nemobu jí opomenouti. Nepravím školní mlá
dež, ježto snad ani polovina dětí vynčování
jakéhosi nepožívá Děvčata jsou držán: doma.
Jeruzalémský mužský dorost však honí se věru
ne za štěstím, ale za cizinci. Od nejútlejšího
mládí jsa k tomu veden, osvojí si nejpotřeb
nější výrazy všech světových řečí, naučí se
jmenovati památnosti jeruzalémské a tak při
pravuje se pomala na dragomana. K čemu on
potřebaje znalosti písma? Jemu stačí znalost
rozličných míncí a v těch se vyzná výborně.
Jeho světem je ulice a místa, jež jsou navětě
vována cizinci. Člověk neudělá téměř kroku,
aby nenarazil v Jeruzalémě na tyto vyrostky
a žebráky, a je k tomu třeba jednak silných
nervů, jednak naprosté nevšímavosti, má-li
projíti bez ztráty času a peněženky tímto
dlouhoprstým světem.

Dávují ovšem zámožnější a pečlivější
rodiče děli své cvičiti, ale v jaké to školel
Ráno chlév, odpoledne škola. Ráno kozy, neb
oslíci, odpoledne nudí se ve škole malí Aráb
kové na zemi sedíce a pracně na kolenou
smolíce své arabské hieroglyfy. Na noc přive
dou sem opět oslíky. Uprostřed Arab s bílým
turbanem, jak jen učitel smi nositi, třímá
bambusovon třtinu nad hlavami asi desíti
svěřenců, jimž vštěpuje prapodivné názory
o slušnosti. Zadíval jsem se do takového
sklípku, jaký by seu nás poslední holič ostý
chal najmouti, a všech sedm žáčků najednou
vyplázlo na mě jazyk. V orientě vůbec odpo
rněnje se jíťi svou cestou a nikoho si nevší
mati. Evropan má od domorodců pokoj, dá-li
jej sám; každá zvědavost trestá se pliváním,
či jako o židech se říká, prskáním. Na východě
mají, jak známo, vše opáčně; kroutí-li hlavou
záporně, kývají, kývají-li, resonují. Snad mě
ti mravní Arábkové do své učebny vítali. Při
pojuji jako zvláštnost, že bezpochyby všichni
tito klnčíci jsou již zasnoubení a svou nastá
vající dobře znají. — Něco později navštívil
jsem universita v Kahýře, ale nemohu říci,
že dojem byl příznívější. Ministr vynčování
v orientě musí býti starostmi o to své školství

okrotně přetížen. Výsledky jsou ale také dletoho.

Literární listy.
L

Teď deset let napočetl a jmenovité uvedl
p. Dr. Max Wellner přes 3000 (slovy tři tisíce)
žijících českých spisovatelů. Universituí knih
kupec p. František Kohout na tuto statistiku
českých spisovatelů odpověděl tehdy sončasně
statistikou stálých přátel české literatury, jichž
napočetl asi 1500 (slovy patnáct set), tedy
zrovna polovici jako spisovatelů. Dle tohoto
počtu připadl by na dva české spisovatele
zrovna jedem přítel česká literatury. Tak se
měl stav českého písemnictví před desíti lety.

Od té doby — p. Dr. Max Wellner, c. k.
notář v Náchodě, je churav a knihkupec pan
Kohout nedávno zemřel — nikdo u nás soupis
a statistiku literárních poměrů nepodnikl. Přes
to však, počítajíce s danými poměry, že totiž
nabídky přibývá a poptávy ubývá, docela směle
můžeme souditi, že za posledních deset let
vzrostl počet českých spisovatelů na 4000 hlav
a že počet stálých přátel české literatary klesl
na 1000 osob. „Následkem toho připadá dnes



průměrem na čtyři české spisovatele jedem
stálý přítel literatury. Počet ten, není-li, pokud
se týče počtu spisovatelů, nízký, odpovídá sku
tečnosti.

Kdyby u nás tolik mladých, ke lehlidí umínilo si státi se milionáři, jako ee jich
umiňoje státi se spisovately, byli bychom brzy
jedním z nejbohatších národů světa. Jako před
dvacíti a třiceti lety bylo u nás modou, že
každý musil s jakýmkoliv zdarem vystoupiti
na prknech, znamenajících chrám bobyněThalie,
tak nyní stalo se obecným sportem pokoušeti
se v básnění a literatuře. K pokusu tomu
úplně postačaje kus papíru a vědomost,kterým
koncem péra se píše. Napsanou věc pak Jze
již velice snadno otisknonti.

Tím se stalo, že koncem devatenáctého a
počátkem dvacátého století u nás vyšlo tiskem
tolik nesmyslů, že konečně nesmysly tyto scho
vívavě i ochotně inserující „Národní Liety“ po
sbyly takovýmto pěstováním literatary trpě
livosť a že v nedávných dnech v literární rub

rice nazval většinu vycházejících českýchknih původních „emetím“ a překladovon lite
raturu nazvaly přímo „ostadon“.

S potěšením toto ocenění českých lite
rárních snah poslední doby zaznumenáváme
eko posudek docela spravedlivý, kterýž vážně

teraturu pěstující osoby nejenom že nijak nepohoršil, ale zajisté jenom upřímně potěšil.
Vydávání všelijakého literárního braku,

8 jakým by se byl před dvacíti lety antor ani
svému nejlepšímu příteli nepochlubil v ruko
pise, umožňuje přehnaný počet tiskáren, jejichž
majitelé, aby obstáli, musí zaujímati stanovisko
výhradně a bezohledně obchodní. Poněvadž
neurovnané české poměry politické a hospo
dářské nedovolují ani ve svých oborech save
dení kázně a pořádku, zůstává literatora polem,
na němž 8e může potom tropiti všechno, aniž
by byl někdo nějakým spůsobem upozorněn,
že jako literát stává setém, kdo si jeho spi
sovatelských pokueů všímají, komiokým. Celek
národní pak začíná si následkem toho zvykati,
přecházeti přes celou literatura k dennímu po

řádku. Jména nejpřednějšíchliterátů vyslovujíse bez znalosti jejich spisů a nejpozoruhod
nější knihy zůstávají u nás bez příslušného
povšimnutí. Nechuť k literatuře a nevšímání
si jí má svůj původ v tom, že se čtenáři často
počanou jim knihou napálíli. Stalo se totiž

u některých nakladatelů zlozvykem, že neřejnost podvádějí tím spůsobem, že vydavše n
jaký spie, třeba nejobyčejnější a nejehatrnější

Šmejd, prostředkemsvých agentů arozeslanýmireklamami v novinách hoobyčejně tak vychválí
a vynesou, že: kupci potom o. skutečné jeho
ceně se přesvědčivše a jeho bezcennost seznavše,
zanevrou na literataru vůbec. Dnes více se
žádným odporučením spisů a knih nevěří, neboť

nrošjší poměrně dost vzdělané a literaturuohápající obecenstvo má tolik avé vlastní soud
nosti, že 8e napalovati a šiditi nedá a Jitera
tuře se prostě vyhýbá.

Jest to pro nás ohromná škoda kultarní,
neboť naše veřejnost žije následkem vnoceného
ji pohrdáníliteraturou život nanejvýš mělký,
nehloubavý, povrchní a ueoduševnělý.

Proto stávající v literataře poměry musí
přestati, aby literatura nabyla opětně příslašné
Ji váhy a ceny. Jako nesmí se každý tištěn
nesmysl vydávati za „vyplněnou mezerua“, ta
také na drobó straně musí se předejiti tomu,
aby literární koterio zase všechno umlčovaly
a utloukaly, co nepochází ze středu jejich.

Dnes není v českých zemích časopisů,
který by nestranně a věcněo literárních zjevech
a o literárních osobách pojednával a Širší ve
řejnost správně o stavu literatury zpravoval,
Kritika a kritičnost se v obledu literárním
z české veřejnosti vystěhovaly. Kde se „kri
tika“ pěstnje, tam ae buďto přátelé navzájem
velebí a adorují nebo sokové pod úroveň lidské
důstojnosti snižují. Nepravíme nic nového nebo
neznámého, ale poukazujeme na zjev, jehož
trpění a pěstování české věci k duhu nikterak
nejde. Literatora naše rozbíhá se následkem
toho z čistých, osvěžujících pramenů v bah
niska a louže, v nichž potom nikdo příslušných

venětů nenalézá a nečerpá a také jich v nichnehledá.

Pokusíme se na těchto místech podávati
o literárních zjevech a důležitých prácech
zprávy objektivní a doufáme, že když jiného

pražský tisk, aby literatoře a jejíma rozvoji
nevěnoval ochotně „místo zaprodané“, když
již z povinnosti a ohledu ke avému čtenářstva

věcné a dle zásluhy o knihách referovatinechce.

Když někde baba babě vynadá, když 6e
někdo opije a potom na ulici holáká a sepere
se, když někomu do byta zloděj vleze. když
se někdo po pecce na ulici sklouzne, když jde
někdo někomu na fonus, když někdo na něco
dá korann, to všechno pokládá se za událost
a za čin, který musí býti v novinách s nejširší
veřejnosti do nejmenších podrobností sdělen.
Když někdo někde na schůzi dvacíti lidí má

hloupý výklad o něčem, čemu nerosomí, když
někdo tváří se býti politíkem a zatím myslí,
že Je politika něco, co 86 vidličkou jí a podle
toho pak také o politice veřejně mlari, ta no
viny neopomenon alespoň výtahem těchto ne
smyslů veřejnost rozveseliti. — Ale kdyš někdo
vydá sebe dokonalejší knihu, která může býti
tisícům pramenem cenného poučení nobo nej
epauilejšího zabavení,o tom se veřejnost jinak
nedoví, než-li když si vydavatel v novinách
pro ohlášení toho za drahé peníze kus zadní
strany zakoupí. Na tomto „svémgruntě“ může
potom ovšem tisknouti, co chce a co má za
výhodné.

To nepokládámezs správné. Když noviny
převzaly ten úkol, veřejnost, své čtenáře za

zpravovati, pak jest to skracováním čtenářetva,
když mu příslušné zprávy o důležitých a za
jímavých literárních zjevech nepodávají. Re
ferování o dobrých knihách není docela žádnou
úslahon jejich autorům nebo vydavatelům,
nýbrž to jest předplatným zaplacenou povin
ností vůči odběratelům a čtenářům. Jest-li ča

opis o dobrých knihách mlčí, tím zkracuje ašidí své abonenty, ať tak činí z toho důvodu,
že sám o nich neví a nic o nich pověděti ne
dovede, anebo že čeká na výpalné od nakla
datele.

Urmlčovací stanovisko časopisů oproti
knihám a literatuře jest naprosto zavržitelné
a širší veřejnost, která se o každém zcela jí
hostejném a pro ni bezcennémvýstupkn dovídá,
musí se proti tomu konečně rozhodně ohraditi.
Nověřímetomu, že když systematicky literatuře
bademe pozornost věnovati, že nedocílíme ve

příšíné té nejutěšenějších úspěchů přes to, žeenního listu k disposici nemáme a jenom ob
týden o literárních poměrech zde objeklivně
pojadnáme.— 

Upozorňujeme na tento zámyel všechny
dosavádní své čtenáře, kteří se o literaturu 8
literární poměry zajímají a těšíme se, že tím
krub přátel tohoto listu značně rozšíříme,

i sledování stávajících literárních po

měrů budeme se spravovati jedině a výhradněobeažností a cenou literárních zjevůa novinek
a podporovati budeme jenom věi
zřejmě prospěšné, užitečné a dobré a s největší
rozhodností budeme so stavětiprotf veškerému
literárnímu „smetí“, ať sj pochází ge ikerékoliv
strany. List tento jest ude všegi. literárních
soukromých zájmů noodvislým a proto může
vziti "směle a bezobledně za kliku, aby eály
literárního Olympu českého provětral a aby
každého poslal na Parnase na místo, kam dle
své Jiterární činnosti patří.

Jest-li to snad někteří
těžce ponesou, že mnohé jejich epekolaci krk
zakroutíme, zůstane nám Ihostejno proto, po

něvadž máme za nejpřednější povinnost svéčtenářstvo správně informovati.
Na shledanou!

Zprávy hospodářské
Léčivé lázně v domácnosti.

Ve mnohých chorobách radí lékař nělvati
koupelí v léčivých vodách. Bohatým lidem není
obtížné, na několik neděl odjeti do „lázní“,
Drahé lázně Teplické, Bylinské, Išlské, Luha
čovické, Gleichenberské, Badenskéatd. můžeme
lacino nahraditi koupelemi domácími; žijeme-li

př tom střídmě a pobybnjeme-li se na zdravémesním vzduchu, jehož v Čeobách dostatek,
prospějí nám i tyto znamenitě.

1. Lázeň heřmánková čili kamilková,
upravuje ae, dá-li se svařiti pro dítě '/, kg,
pro odrostlé '/„ kg heřmánku. Odvar nechá
Be dle potřeby vyohladnonti a v něm 86 ne
mocný, pokud možno v horkém, koupe. Užívá
se proti rozličným křečím, u ženských zvláště
v chorobách ústrojů pohlavních, dále při nadý
mání, zimnici, rhoumatických bolestech a j.

2. Láreň puškvorcová čili kalmusová

upravuje se z kořene PešErorcového v takovémmnožství jako předešlá. Béře se protirheuma
tiemu, křivici, při krticích a kordějích.

8. Lázeň sladová. Pro děti ',„ kg, pro
odrostlé 1 kg hrubě mletého sladu ječného 6e
ve 4—8 litrech vody půl hodiny vaří, procedí
8 do koupele přileje. Obyčejně béře se ktomu
ještě 50 až 150 gr kořene puškvorcového.
Užívá se lázně té v zimnici, při úbytích, hni

sání, zvláště ledvin, př neduzích ústrojů močových, v nemocech kožních, při slabosti, kr
ticích a j.

4. Lázeň smrková, vaří-li se ve vodě
smrkové (jedlové) jebličí, zvláště mladé vršky
větviček smrkových (jedlových). Nebo ae vezme
pro děti 125 gr, pro odrostlé 250 gr výtažku
(extrakta) ze smrkových jedliček. Tato lázeň
odporučuje se osobám a dětem slabým, prací
znaveným jednou za měsíc, těm pak, kteří
trpil dnou nebu souchotinami, 3—3krát měsíčně.

5. Lázeň želesitá. K tomu upotřebí se ze
lené skalice a sice 5—15 gr pro děti, 30—100

E pro dospělé, ješ se v teplé vodě roznejvíce upravuje 60 lázeň z kuličekželezitých,
jichž béře se 60 gr na koupel dětí a 90 gr
pro koupel odrostlých. Koupele želesité radí
ee tomu, kde nemocný železitých léků uvnitř
nesnese, nebo spojují se sároveří s užíváním
léku uvnitř. Železitélázně béřou se proti ale
bosti čili ochablosti jednotlivých ústrojů,
svláště proti chudokrevnoati, blednici, vodna
telnosti, krvotokům, zimnici a j.

6. Lázeň solná. EKtéto béřese '/, kg
soli pro děti a 1 kg pro dospělé. Také možno

vsíti ob 6 množství krystalické čisté sody,nebo dvojubličitanusodnatého(sody bikarbony).
Odporučuje se jako prostředek počišťující;
zabraňuje nahromaďování s0 rozličných částio
Bkodlivých na těle i v těle, uvláště v játréch
s tim brání hypochondrii.

7. Lázoň sirná, k níš upotřebíse sirných
jater (od materislisty nebo z lékarny) pro
děti 30 gr,- pro dospělá 70—100 gr, jež se
v teplé vodě rozpouští. K tomu přidává se

ještě 60 gr kyseliny elrové, čímž se vyvinujened ale zvolna sírovodik, jeně sapáchá jako
sbnilé vejce. Lásně této, k níš nesmí se uší
vati vany kovové nebo plechové, užíváss proti
vyraženinám, lišejům, svrabu a osypaninám.

8. Lázeňslaměná jest odvar z ovesné
slámy. Účinkujepři zatvrdlostech na nohos,
mírní suohé lámání, pomáhá ode dny v nobou,
od bolení v kloubech, od kuřích ok, sarůstají-lí
nehty do masa, jsou-li pryskýře na noheď a
jsou-li prsty potem rozežrány a hoisají-li.

9. Lázeň rašelinná béře se na křeče, pa
kostnici, rhonmatismus a j. neduby. Na i
koupel béře se 10 kg rašeliny, neboI kg Ma
tonihosoli rašelinnénebo2 kg MatonihoJeuha
železito-rašelinového. Teplé lázně nejsou tak
účinné jako pára, která prudčeji účinkuje, ale

páry. Při velké elabosti, při níš páry ušití ne
možno, oživují teplé lásně činnost kůže a. do
dávají tělu teploty. Aby tělo nesláblo, nikdy
nemá se teplá lázeň bráti častěji než třikrát

v týdnu. Teplá lázeň js účinnější přidá-lisedo vody odvaru ze soli, semnýchtrusek, ovesné
salámy,neb amrkového jehličí; zvláště oživuje

Na celou lázeň béře se as200Jitrů vody.
Voda pronovorozeně musí býti 24* R teplá a
koupel trvati má pouze 6 mimut, pro půl
ročnídítkymusíbýti24*R teplá; k

musí býti 29" R teplá a konpel trvati má
pouze 4 minuty. — Stodená lázeň má míti as
169 R, chladná 16—33" R, vlažné 23—26* R,
teplá 27—89*B avřelé přes32*R.

Má-li Jázeň nahradití lázeň parní
tam, kde by této bylo síce potřebí, ale o
čitosti k ní není: má lázeň vřelá jen
as 5 minut, načeš následuje ovimajkv teplé
vodě smočený a stadené omytí, když jeme ovi
nek uňalí. (Die Hogp. lista.)

Literatura.
vedee po Chotěboři a okolí od o.k. ber

ního ČeňkaHouby, nákladem Odbora Klubu čes. tu
ristů v Chotěboři, prodává K. Veselý v Chotěboři za
90 h poštou. Dílko toto je bezpečným vodítkom zvlášť
po divakrásném „Doubravakémúdola“,

Oyrile-Mothodějské kuihtiskárna V.Kotrby
v Praze oky jinocb. Řídíprof. V. Můller. RočníkVII, 8. 9. plat. na rok 1 K. — Rádce duchovní.
Časopis kněšstva čeakosloranského. Řídí dr. J. Burian.
Boč. IK., seš. 6. a 7. Předplatné na rok 6 K. Obsa
huje listy homiletické, příležitostné, katechotické, vě
decké atd. — Duchovní řeči na všecky neděle a svátky
roku církevního. Podává M. Zavoral. Homiletioké kni
bovny sv. V., seš. L Cena 50 h. — Zábavy večerní.
Bed. E. Žák. Roč. XXIIL, č. 3. Alois Dostál: „Na bě
lidle“. Cena 1 K 10 h. Jest to prostinký příběh ozá
niku našeho průmyalu plátenického. —Rajská zahrádka.
Red. V. Špaček.Boč. XL, seš. 9. a 10. Sbohatým

obsahem, Ročněi o" h. K Knihorca„Kříšea rVybranýchspisů Petra Kopalsseš. 2. s3. po 20
bjátá a Bebevraiedníce. Odporučajeme. — Úschie,

Obrázkový a zábevně-poučný měsíčník. Řídí Jan Paaly.
Roč. I., seš. 6. Předplatné na rok K 6:40. — Rosu
mem ku pravdě. Obrana víry kat. od J. Běliny. Li
dové knihovny av. III., seš. 1. sa 82 h.

J. Otta v Praze. Zdravotnictví, jeho význam,
vývin, nynější atav, směry a cena, Ň Pele,
Lidových rozprav lékafských roč. III., 5.0 1K
80 b. — Souborné vydání bás. spisů Jar. Vrablického
vykazuje veš. 856., 280. a 340. po 32h. Epické básně,
Eklogy a písně. — J. M. Barrie: Sentimentální Tommy.
Povídka o jeho dětství. Anglické koihovny řada IL,
seš. 11., 13., 18. a 14. požéh. PřeložilJ. Bartoš. —
J. Acbesa sebrané spisy. Díl III. Romanetta II., sed.
7, 8. s 9. po 8U h. — Čes. knihovna záb. a poučení.
Výbor s prosy J. Nerudy. Upravil J, Kabelík, Seš. 1.,
2.0 8. pož4 h. — Laciné knihovny národní roč. XXV.,
seš. 23., 24. a 20. Touha a láska. Tří novely od R.
Jesenské. Pod jižním nebem. Z raského od N. A. Lej
kina přeložilv. Unzeitig.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Redaktor Ph.
Dr. ls. Zabradníka Th. Dr. Rob. Neuechi. Obsahuje
řeči nedělní a sváteční, řeči příležitostné, část vědec
kou a přílohu sociálně-homiletickou. Ročník IX., čís,
8. Předplatné na rok 7 K zasílá se knihkupectví B,
Prombergra v Olomouci.



Hejda 4 Tuček v Praze II. MUDr.V. Mia
dějovský: Marianské lázně. Bibliotbéky lékař. spisů
populárních sv. XIII, cena 1 K. Kníáka toto jest ne

postradatelným spraktickýmprůvodcem poMarianskýchásních. — F. V. Krejčí: Jan Nerada. Studie jeho
vývoje a díla. Cena 1 K 80h. Krok za krokem pro
bírá se ta episovatel na jedné straně fakty a udá
lostmi soukromého divota Neradova, na druhé straně
v nepřetržité aonvislosti postupem jeho uměleckého
vývinu.

Historické Rozhledy. Poučnéčtení promládeš
českoslovanskou. B.digoje Antonín J. Zavadil. Ročník
V., sešit 6. Obsab:Psoblavci.—Rozhledypojdějinách
současných. — Jak se naše nejobyčejnější nástroje
vyvinovaly. — Pekaři kolínští. — O stavech v národě
českém. Nákledem E. Šolce v Telči. Ročně 6 K,

Osm let mnaSachalíně J. P. Javačeva.
8. a 4. po 36 b. Sbírka
Nákladem E. Beanforta v Prase.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a po
litice, redakcí V. Vlška vydán na rok 1902 sr. sedmý.

bsah: Za J. Vrat. Jahnem. Od El. Krásnohorské.—
ké malířství počátkem 20. věku. Píše dr. F. Har

las. — Úpadek lidových universit ve Francii. Od Št.
Badiče. — Český román. Napsal K. Leger. — Svůj
šivel, Z chlapeckého věku svého vypravuje V. Vlček
atd. Předplatné ua celý rok 14 K 40 h zasílá se ad
ministraci ve Vinohradech, v ulici Čelakovského.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Redaktor
T. Škrdle. Nákladem družstva Vlast v Praze, v Žitné
ulici. Ročník XVIII., čís. 9. Obsah: Moneignore Bob.
Haki. Píše dr. M. Kovář. — Na břebu rybníka. Bá
seň od M. Jarorníka. — Jindra. Napsala VI. Pittne
rová. — O descendenční paoce ve smyslu Darwinově a
jeho stoupenců std. — Výlet do Bavor, Innomosti,

Inohrad a do Lince. T. Škrdle. —Ve světle a teple
charity, Od Fr. Vlka. — Naše Slezsko. Napsal J.
Vyhlídal. — O humanismu. Píše Drboblav atd. Před
platné na rok 10 K.

Sešit
pal. spisů cestopisných.

| J Anděla

zámořský prášek
Ochran. snémka

nsmrcuje s jistotou:
štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy, mre

vence, rostoč ptačí, vůbec všechen hmys.
Továrna a vývoz u

+ v Prase v Husota 1ř.č. 18. pes
VHradci Králové Karla4.

Dixe, lete:
Sklady na venkově všady označeny Andělovými

plakáty a černým psem.

Veledůst. duchovenstru, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí cemy zboží
zasílém: Kartáčky na zuby, kartáče na

vlasy, houby k mytí, šinky, tolletní mýdlave velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodicí se k vánočním
dárkům a j.

Výborné oreamy ku holení Matem a
Sechavieg colnmbia 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. Nehedící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníze vrátím. 

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytují svlášiní slevy.
Zásilky na vonek rychle a správně vyřizují.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťaji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům poslonžiti'

V dokonalé úctě *

Václav Dvorský,
aklad voňavek e toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., EUččina tř. 1 n.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanoeláři jen
F*raha=II., Eliščinatřida1080.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější náknp ruko
dílného. Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní speločemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jest třeba. .

Vzorky a cenník zasflají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výbody.

KNRRRNNNNNNNNNNNNA

OBRAZY
I olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
K produkce náboženské a historické, svcadla,
A 1ómce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravě,
solidně a levně.

Veškeré druhy popíru, psací a kreslicí 36

potřeby, všdy nejnovější %"“ dopisnice"B ý
a vše do oboru papírnického spadající JŘ

v nejbohatším výběru doporučuje

Joset Kieslich%
o Hradci Králové, sx

Uměleckýsávodpro kostelníprácea výrobuŠŠ
rámců salošen r. 1891.

Bpolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky die před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

(mrddd

Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

vJablonnémnadOrl.č.d.0
doporučoje P. T. veledůst. duchovenstva
nel všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. p k. dv. výrobní závod

věenh kostelních paramoniů,
praporů a kovového náčiní. — Illuatr.
cenníky, vzory a předmětyk výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

p
V000000

Kostelní náčiní
BS“ vlastnívýroby"i

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohm zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.,

na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JE Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

Rty dříve sávod na sužitkování ovoce, ývý
BA. 1866, nejstarší ného druhu vČecháchknA
ý — nebísí — (ký

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku, lb
rumy a , lk , sladkéovocné |
wine, bíléi červené,vino wkové (medici
nalní),vína sladká avine Šumivé (ismpaňské.) |
U rňuj lášt č ři tak

jakost elmi levný kodak = výbornouslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

medailí1891 ne jub. výstavě v Praze: stří

státní a diplomem zlaté medatlle, a mnohýmimnými diplomy s prátem rašení slaté
Vzerky zdarma a iranko.

Oltáře,sochyaj.
Ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma*

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní P
v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k oa
hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočty se neúětují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Jan Kryšpín,

J. Syvalo zjnoreo, ná

malbu oken kostelních
PRAHA--I.,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého záměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ki ku dodání okem chrámových,
E ©od nejjednoduššího aš k boha

tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Šelešnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatné. bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce,

ORP"Nesčetnárořejná'i písemnápochvalnáuznání.jj
Založeno roku 1836.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Králové
(sv-Janské náměstí č. 77.)

I doporučuje ctinému obecenstvu hojně zásobený
eklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné etolní ná
činí z nového a čínského etříbra, ozdobné stolní

: nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárakou 1—3 roků za ceny levnější

ne? všude jindo,

, Veškeré zboží je úředně zkoušeno a
značeno.

' Správky re přijímají m levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.

; EB“ Vše za levné ceny. "B
| Staré skvosty se kupují a vyměňují.



SDK 89,29 GTITHXT
z Jediná odbornádílnatohodruhu v HradciKrálové. E U E

PV
HK ŮWp“Ziatámedoie.gy Odbornádílnasochařskáa kamenickár ae
Fa,

íd.

o o B
. yFrantiška Pražáka v Hradci Král z

u Pražského Předměsti.
Doporučuji se P. T. obecenstvo ku provedení prací sochařských, kamenických a ornamentálních v mramoru, síenítu, žule

a pískovci. Umělá práce kamenická a ornamentální pro pány stavitele. Veškeré práce hřbitovní jako: hrobky, desky do sdí, pomolky.
Provedení prací těchto věnuji jakožto odborník veškerou péči, by vše bylo řádně a architektooicky provedeno. Za vzorné provedení ,
veškerých prací ručím, tak že může každý volně znalce sobě povolati. s

Práce figurální provádímbuď dle modelu neb fotografie a mohu katdého pana odběratele řádné obeloužiti. Návrhy reb
ekisy dle přání v každé době a zdarma. Písmo při odebírání pomolků neůčtuji. Dále upozorňuji na nově zřízený sklad sienitových,
mramorových a pískovcových pomníků za ceny levné,

OR:
drp
v3

% =] ] XŮ » V- .EESProse o laskavou přízeň, znamenám se v úcté

Rd h "6 NÉ sRR
Zdař Bůh ku šním!Svůj k svému!

„Dobrý Hospodář“
byly na letošní hospodářské

DLÉ výstavě v Praze uznány £a

Z mnoha tisíc roseslaných ne

František Pražák.
u

Založeno r. 1860.

| Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,

UIIIUETUDO ET RUTZZZZLALTICOCTENOUTAZXRIILI

-Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
P)

Z.TĚSMiT...Z2..

(bratr P, J. Hoškudiy, laráře ve Výprachticich)

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.

nejlepší o Rakousku. “

—————m Dyjedosudanijediná vrácena.
al

Brpy, brousky carboruadové, klepátka, veškeré
hospodářské potřeby atd.

€* Cenník obratem pošty zdarma.

České zasílatelství „Dobrý Hospodář“
v Hranicích (Morava).

Jediný ryze óeský podniktoho druhu.

$++0+ 20++Do0GroDo0D00Oo9Do0o0DooDo+Dor ov
Vždy 60 žiněných matraci Velkolepý výběr vzorů povlaků

na skladě. na žíněnky.

hadi1XaluuSIIUUCK1LEILAT

POE KOtaje nárové©L) Ptá jetjulodéfa

zlatníh a pasíř v Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platiti molno též ve lhůtách.Opravysnovozlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou ne již svécené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocovale
nými přípisy P. T. sákazníků a odporučuje te tedy k «8
koapení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp. laceren, lstrů, kaditelem,
"tácků ne křest, svícnů, pacifikélů, schránek na Nejsvů

tější, patenek atd. co nejvíce.

MATRACE
žíněmi plněné od zl. 17-—do zl. 60—, lesní travou plněné od zl. 560 do

zl 860, dřevitou vinou plněné od zi. 450 do zl 7560.WP“Slarnníky “uj
plněné čistou dlouhou žitnou slámou od zl. 2:50 do zl. 350.

Za čisté plnění žiněmi se ruči. Cenniky zdarma a franko.Jam Síoupa
v Praze, Václavské nám. č. 32.

00GO00000+Go0Go0o +00+000OroDo+D++0++0o+©

Vackova plzeňská velkorestauraoeu Choděrů
v Praze, Ferdinandova třída.

DLE) Z. dat nn bankuOC M ko

| Superfost aty
animální a minerálníč

nejlevnější fosforečné hnojivo pro všechny půdy.

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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná,o0Do+000000+:©+o+Do+0000

©9+00++©0+Do00000000+0Do

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
OW*Fivo z měšťanského pivovaru v Plzni

přímo od če; u. “jii
Slavnostní, svatební a přiložitostnéhostiny upravoje a obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréžtopříčině těší se bojnému, lichotivému

úšnání P. T pp“ bostí z ' rahy i z kraje.

Váolav Waoek, majitel.

Lidový nápoj.
ě) Zázvorové pivo

RA v pastkách| v sáčkách| v balíčkách
ah A420h

Pozor ma naše ochramné známky.Nonahraditelné k podzimní sotbě,
jež nelze žádnou jinou kyselinou fosforečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, solí
: draselnaté, kainit, speclelní hnojivo pro stěbliny a okopaninyAEKFAKAKAKAKAKA

» iny
+ (kulovatiny:.

» Poštornskou sádru superfosfátovou ku vrch- světoznámé jakosti,
ei nímuhnojeníjetelišťa konservováníchlévakémrvy,pícní vápno Odporučuje

di dodávají s přesnou zárukou obsahu První česká akolová společnost to
dá." váren na orientální cukrovinky a

čokoládu dříve (A. Mariner),
IXrál. Vinohrady.

továrna na kyselinu v Břeclavi- Poštorné

sírovoua oměláhnojivaA. SCHRAM a T Liska-Roztokách,
Ústřední pisárva: PRAHA Jindřišská ul. 27.

' PAAA JRKA



| Předplatnémačtvrtroku3 4Sok
Číslo 28. ! , na půlroku $ 4 —A

Logika.
„Bylo po Husově slavnosti,přikteré jedeu
jižstarší občan měl „vlasteneckou“ řeč. Teprv
dějiny toho města anad rozsoudí, byla-li věc
ta plácáním, anebo zdaliž jen ruce poslachačů
plácaly. Ale pán ten měl taky již obstárlou
paní, jež mu přišla domů s nepěknou novinou.
„Povídala jsem ti, abys se do tono nepletl,
teď to máš.“ „A co mám?* „Inu povídal mí
jeden pán, že tvému výkladu scházela logika.“
„Ale kdybys mlčela, vždyť ani nevíš, co logika
jest“. — „A ty víši“ „Vím! Logika j» za dnů
našich staré haraburdí“. — Žena mlčela. Celá
věc byla jí moc divná, ale muž má nějakou tu
školu a čte noviny, snad to tedy ví. Ale stalo
se brzy na to, že milá žena povídá: „Je tu
pan Kbarpeles, mám tu logiku prodat?“ Jsi
blázen, nebo co?“ „Inu máme jí ploou půda a
překáží“ „Ale čeho?“ „Inn télogiky“., „Opravdu
Jsi blázen!“ — „Já blázen ?“ „Já ovšem nejsem
Študovaná jako ty, ale tys povídal, že logika
je staré harabardí“.

„, Slavný tento řečník měl pravdu. Logika
čili myšlení dle zákonů Stvořitelem lidskému
rozumu daných, nebo krátce důsledné myšlení

M dnes starým harabardím. Již revolucionářazzini to hlásal, když tajným společnostem
r. 1846 psal: Logickým dokazováním nikam
nedojdete. Musíte lida mlaviti o otroctví a
tyrannii, musíte v něj hoditi několik frásí o
svobodě a rovnosti atd. Nejednáť se tu o to,
abyste lid přesvědčili, ale o to, abyste ho zí
ekali, by za vámi šel.

Podle tohoto revolucionářského naučení
a pravidla prohlubojí seza dnů našich Husovy
slavnosti. Logika — důsledné myšlení — se
k nim vůbec nebodí. Nejedná se totiž o to,
aby lid byl poučen, přesvědčen, ale aby čel
za křiklouny, a k tomu právě nejlépe se hodí
fráse o tyranii, otroctví, atd.

Ale vždyt letos vzali oslavu ta samy
městské rady, obzvláště otcové města Prahy
do rukou. Ano vzaly. Ale logika je i ta starým
haraburdím. Oslavojí prý Hasa jen jako vla.
stence a Čecha, ale volí k tomu den 6. čer
vence, v který Hus trestem smrti potrestán
byl za čin státními zákony tehdejšími zapo
vězený, pro rušení obecného náboženství. Kde
je ta logika?

Ano kde jest a kde byla logika, kde zů
stalo důsledné myšlení v učení Husovu? Pan
doktor Pekař v Praze prý řečnil,že Hus musal
vystonpiti proti zkáze mravů. Ale kterak se
mohou napraviti mravy učením Husovým, jen?
učil,že někteří lidé určeni jsou pro
nebe a jiní pro peklo a že skutky jejich,
život jejich na tom ničeho měniti nemůže?
Věra tohle hlásat a přitom chtít, aby se lidé
zlí polepšili, jest tolik, jako logiku mezi staré
herabardí zanésti na půdu. Ovšem, ovšem!
Má-li posluchačstvo nechci říci plácat —ale
„Sláva“ volat, tu se nesmí říci, že Hasovo
učení nemělo logiky. Tím by si mohl řečník
až třebas nějaké plácnutí ve tvář utržiti, proto
je lépe logiku nechati na půdě, a moderním
nábytkem — frásemi o Hasovi u lidu oblíbe
nými — vyzdobit salón vědy oynější. Běda
ovšem národu, v kterém věda učiněna otro
kyní jeho vášní! Aleitakovéto myšlénky jsou
za dnů našich starým barabordím.

A že věci takhle jsou, což divu, že celý
katolicismus odnesen na půda, jako setostalo
v jednom domě uTřebechovic s křížkam, když
se živnosti zmocnil evangelík. Právě katolicis
mus je nejpříznivější logikou, důsledným my
šlením. Pan professor Masaryk vyhlásil prý,
že je theistou, to jest člověkem, který věří že
je Bůh, Původce světa, sebevědomý, nejdoko
nalejší duch. Připustíme-li však tohle učení,
kam pak nás vede logika čili důsledné my
šlení? Snad ten Bůh, ač jest nejdokonalejší,
ač k jeho vlastnostem patří především láska
a dobrotivost, a ačkoliv vidí, jak se ani
největší učenci nemohou domoci jasnějšího a
bezpečného poznání toho, co ten Bůh jest a
co od nás žádá svad ten tedy Bůb se na

—

tohle, co lidekého ducha tolik trápí, dívá
lhostejně? Jediné slovo by mohl říci, ale on
mlčí. Člověku dal do srdce lásku a soustrast,
sám jí nemá? Člověk vidí n. p. ptáče v zimě
hladem mroucí a hodí ma zrnéčko, aby neza
hynalo. A Bůh by pro dacha lidského neměl
ani toho zrnáčka, ani slovíčka, kterým by 8e
mu zjevil a jej o sobě poučil? Kde je tu lo
gika? V katolické církvi je, ta praví: Bůhjest
nejvýš dobrotivý a proto nenechá člověka bez
jeho viny jen se trápiti 'nejistotou o tom,
na čem mu nejvíce záleží Bůh tudíž promluvil,
zjevil se. Zjevil se obzvláště Kristem; azjevil
se tak, že se může každý dobré vůle člověk o

prenié toho zjevení přesvědčiti. To je logikaatolická. Ale právě to, čili to zjevení Boží
je mnohým pánům starým haraburdím. Co
s tím? Tím učený professor nikoho nezíská,
aby „za ním šel.“

A tak je to i dále. Bůh tedy Kristem
promluvil.Jehodobrotivost.moudrostaláska
žádá, aby to, co promlovil, na vždy lidstvu
neporušeno zůstalo. Kde je ta zuse logika?
Opět v katolické církvi. Ta praví: Ne písmem,
o jehož výklady a pravda 8e hádají lidé, až
nadělají sekt a na konec nazpět do pohanství
padnou, jako to je a nevěreckých professorů
bohosloví protestantského a u přemupbých
pastorů, ne tedy tím písmem pouze udržuje
8e pravda Kristova, ale božskou, nadpřirozenou
jeho ochranou představených církve. To je
logika, důsledné myšlení, Boha důstojná lo
gika. Ale právě tahle logika je „středověkým“
harabardím. Co s tím? Kdyby tahle logika se
přijala, musely by z povrobu zemského zmizeti
— pastoři. A proto raději bez logiky, za to
ale s frásemi o římské tyranii, o zotročení
dacha v církvi katolické.

Což divu, že pak i v obyčejných časopi
seckých tahačkách na straně pánů pastorů
schází logika. Tak nm p. rozhněvali se dvoj
ctihodní pánové z Čáslavská na vyrábitele
úvodníků v Obnově pro to katování, jak totiž
jistý pan pastor učil děti, že slovo katolík po
chází od toho, že katolíci katovali evangelíky.
Každý jen trochu — třebas té neštudované —
logiky mající člověk by myslel, že páni půjdou
na Obnova sdůsledným dokaxováním, že buďto
ten pastor měl pravdu a že slovokatolík od
toho katování skutečně pochází. Ale páni jakoby
byli někde v Italii k Mazzinimu do školy
chodili, zachovali se dle jeho pravidla: Ne
jednát se o to, abyste lid přesvědčili, ale o to,
aby za vámi šel. Na místo vyvrácení vypravují
dle Školského Obzoru — a jak ten povídal,
tak je to pravda — kterak nešikovně pomocí
knedlíků a šustky vykládal katolický kněz
učení o proměně chleba v tělo Páně a pomocí
košile o Nejsvětější Trojici. Na místo logiky
tedy knedlíky, šustka, košile a několik šlehů
na úvodníkáře v Obnově. Inu, tím se ovšem 0
maoho lépe než logikou lid při pastorech
udrží. Křivdil by však pastorům, kdo by jen
Jim vytýkal, že píší dle učení Mazziniho —
bez logiky.

Celé státy naší doby zahodili logiku mezi
staré haraburdí na půdu. Jsou totiž státy, kde
hlava státa svou moc v titulu svém připisuje
„milosti Boží“. Ale křesťanství, které jedině
ještě pevně drží učení o Bohu, od něhož všecka
moc pochází, obzvláště pak katolické křesťan
ství dáno jest mezi staré haraburdí, auto stát
před světem se stkvf v lesku liberalismu, totiž
onoho učení, které praví, že duch lidský musí
býti osvobozen od — Boba!

Což divu, ža v takových státech nejen
ta logika, ale právě katolické náboženství
prodáno neb vydáno jest pana „Kharpelesovi“.
Ten to je, který má světový tisk v moci a
o otroctví, tyranii, o rovnosti a svobodě frá
semi hází a při tom sám pánem dachů a skrze
tajné spolky i světa pánem se činí.

Ale řekněte něco, n. p. že to není logika,
chtít, aby křesťané nepadali do otroctví —
rozamíte do kterého — a při tom křesťanství
na půdu házet, vysmějou se vám, anebo pokrčí
rameny, ba mnozí plácají rokama třebas i
nepokřtěnému oplácalovi o Husovi. Dokud
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však takováhle svobodomyslnost, ta bez logiky'
nepřijde na půda mezi staré haraburdí, mů
žeme se na to i nadále dívat, jak hloub a
hloub do otroctví padáme.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 9. července.

(Úvahy o spůsobu letošního prohlubování oslav pa
mátky M. Jana Husa.,

Určité a jasné stanovisko ve příčiněosla
vování památky M. Jana Husa vyslovili jsme
na těchto místech již vícekráte. A s uspoko
jením musíme potvrditi a zaznamenati, že jest
naše stanovisko v Českých zemích sdileno
všeobecně. Dokladem toho jest, že dosavadní
spůsob oslavování památky Husovy na žádné
straně neuspokojoval a že byla proklamována
potřeba, aby byl vážným směrem pozměněn.
V Praze pod protektorátem sl. městské rady
sestoupil se zvláštní výbor, který se měl 0
nový přiměřený spůsob vzpomínání na působení
Husovo starati.

Avšak baďto že tento výbor neměl do
statek síly a potřebné k tomu spůsobilosti,
aby dosavadní mělký spůsob oslavování pa
mátky Hasovy sám jinak prohloubiti dovedl,
anebo proto, že se mu na společenský nepo
řádek a na politickou nekázeň zvyklá česká
veřejnost z rukou vyškubla a tropila, co se jí
libilo, stojíme letos po 6. červenci ve příčině
oslavování památky Husovy na stanoviska
daleko primitivnějším, než-li se stalo loni.
Česká veřejnost octla se ve příčině této na
skutečné, rozbahněné mělčině — — —

Pokusům o příslušné a věcné prohloubení
spůsobu oslavování památky Hasovy nečinila
se ze žádné strany ani ta nejmenší překážka,
proto bylo tentokráte velice snadno a možno
ve příčigě této dociliti společného veřejného
postapa, jehož platným ovocem mohlo býti
sebrání peněžitých prostředků na sepsání a
vytištění žádoncího již důkladného, o skutečná
fakta opřeného Husova životopisu. Kdyby se
bylo „husitské provolání“ sl. presidia měst.
rady kr. hl. města Prahy k ostatním českým
obcím v tomto smysla neslo, aby se potřebný
na to kapitál sebral, mohl býti daes pohromadě.

Na přesrok a dále v budoucnu mohli
nadšení ctitelé Hosovi památku jeho oslavovati
pěkně spanilými dobročinnými skutky o jejichž
konání Has Čechy v jednom z posledních
svých listů ze žaláře prosil.

Ale aa místě věcného, hlubokého a křes
ftansky zbožného oslavování památky Husovy
rozběhlo se uctívání jeho znovu ve spůsob,
který byl již 30 let v Čechách prováděna jemuž
měla býti vlastně za souhlasu celého národa
přítrž učiněna, což by se bylo zajisté alespoň
ve značné míře stalo, kdyby 8e bylo sl. pre
sidium městské rady král. hl. města Prahy
svým „husitským provolánim“ k ostatním
českým obcím do celé záležitosti nevpletlo.

Ani z daleka nenapadá nám proti tomu
polomisovati. Prostě to jenom konstatujeme.

Rok prchl a zase se ani na píď nepřikro
čilo blíže k potřebnéma a naléhavému sepsání
správného a důkladného životopisu Husova,
tak že ve příčině této bude lid opětně odká
zán na pončování osob, které v otázce této
vlastné samy nejdůkladnějšího a grantovního
poučení potřebají, aby o Husovi neblouznili
jako od narození slepý o barvách. Co dlouhé
jízdy, noclehy a hostění těchto o Husovi planě
řečnících osob stály, za to mohla býti docela
dobře pořízena důkladná monografie o Husovi
a na přesrok mohl si z ní o Husovi každý avé
vědomosti hezky v pohodlí doplniti dle své
potřeby a chuti sám.

Na některých místech pořádána byla vedle
přednášek na oslava Husova také velkolepá
osvětlení, která poskytovala lidu tu a tam sice
zábavnou podívanou, ale daleko větší užitek



a radost spůsobila po českých zemích ret
prodávajícím německým a cizím firmám lídí,
nám v ohledu národním veskrze nepřátelských.
Němci při oslavování památky Husovy v Ce
chách odbyli za tisíce svíček a se smíchem
sbrábli do svých kapes tučný výdělek za to,
jak Čechům posvítili! Dnes najednou jsou
známé případy, jak čeští agenti těchto němec
kých firem za hanebný groš ziska tu a tam
neprozíravá města a obce k osvětlování prý
nutili, Český lid ee dal ochotně do tohoto po
platkau německému průmyslu obléknouti a ti
síce zlatých Němcům za svíčky zaplatil, ale
když Čechové, z Vídně, z Liberce, £ Tratnova
atd. se sepjatýma rukama veřejně prosí, že
potřebojí na české školy, na „osvícení české
mládeže" několik stovek, tu si naši radikální
vlastenci a ctitelé památky Husovy oběma
rukama zacpávají uši. Za svíčky marně spálené
takový svobodín ochotně strčí Němci zlatku,
ale na vzdělání a osvícení českého dítěte
v uzavřeném území to nevěnuje ani korunu.

Nedíme nic, než-li pravdu, ku které každý
ve svém okolí celé tucty dokladů nalezae,
zrovna jako to je pravda, že mnohé české obce
ochotně věnovaly celé sáhy polenového dříví
na zbytečně shořelé slavnostní hranice, ale když
si chudá vdova v jejich lesích nasbířá zástěru
borových šišek nebo když si z práce jdoucí
ubožák zvedne v nich se stromu spadlou souš,
tu je dají oba jako zloděje odsoudit a zavřít.
Lidé z Rohozné u Poličky by mohli o tom
třebas také vyprávět, ač Hus do Čech z Kost
nice psal: „prosím pánův, aby chudině milo
stivě činili“

Nechceme se toho dotýkati, jak podkr
konošské město Úpice volalo si na oslavení
památky Husovy jako řečníka slavného histo
rika z university až v — Krči, protože v celém
Královéhradecku není tak učeného pána, který
by o Husovi ústy klapnouti dovedl, ale uvá
díme, že každý řečník o Husovi přednášel
jinak a něco jiného, tak že tím v oslavování
památky Husovy vznikla taková míchanice a
strakatina, která k jednotnému a věcnému ně
jakému uoázora na památka a význam Husův
docela ničím nepřispěla, ale naopak spůsobila
ve směru tom ještě větší zmatek, než-li byl loni.
Pravda jest jenom jedna a proto o Husovi může
býti také jenom jedno pravdivé. Ale u nás se

vposledních daech lidu ukazovalonejrůznějšímspůsobem zkonstraovaných Hosů zrovna hned
několik set. Hus Iškův, Has Herbenův, Hus
Baxův, Hus Šlechtův, Hus Hajnův, Hus Soko
lův, Hus Pokařův, Has Tobolkův, Hus Chocův,
Hus Drtinův, Hus Klofáčův atd. to jsou všecko
od sebe tak vzdálené figury, že je každá z nich
docela jinačí povahy a všechny dohromady se
naprosto liší od Husa, jak sího představovalo
sl. presidinm městské rady král. hl. města
Prahy. Bylo by nanejvýš zajímavým míti po
ruce rozmanitých těch Husův jenom půl kopy
kusů a pak by bylo viděti, jak jeden druhému
odporuje, jak jeden druhého poráží. O tom
může každý, kdo má kus vlastního rozhleda
a rozumu, trochu uvažovati sám.

FEUILLETON.
Vzpomínky na „Klášter.“

Píše J. S—a.

IV.

O posvícení se utábořila na »Kléšteře« umě
lecká společnost, která dobře rozuměla kšeftu.
V otevřené aréně zkoušeli její členové pružnost
svých těl a těsně u vozů měli vzácné panoptikum.
Před panoptikem ověšeným krvavými obrazy hlučně
ohlašovala našminkovaná komediantská princezna
divy, které plátěná bouda v sobě tají. »Vy uhlí
dáte nejslavnější muže z celého světa; též také
podivně rostlé telátko, jenžto čtyry oči, čtyry uši
a dvě huby má a dvěma hřbety se vyznamenává,
Ještě jiné mnohé vzácnosti naše panoptikum v sobě
chová a proto jen blíž, ať se poučíte.«

Několik čtyráků zaharašilo na stůl a zvě
davci vcházeli do říše poučení s vzdělání. Po
straně stálo asi dvacet neumělých figurek, jež
snad přešly do panoptika dědictvím po nebožtíku
Matěji Kopeckém, A svižná kasírka, kterou zatím
zvenčí dolíčkovatý bratr zastoupi!, počala hned
vysvětlovati, ukazujíc předměty poučení rákoskou.
„Zde se nám vynachází Jan Žižka z Trocnova,
který město Tábor za vlastní peníze vystavěti
dal; a tu vedle jeho přítel král Václav, terý
Němce z Čech vyhral. — Tohle je Albrecht
z Valdštejna, slavný vojín, jehož klobouk s bílým
pérem posud v Zlebích se chová“ Vedle Vald
štýna stál Hugo Schenk, který dle učeného vy
světlení „jest nejslavnějším raubířem devatenáctého
století«. (Dívka měla sic v panoptiku na skladě
ještě jiného vraha, který „dle vlastního přiznání
devadesáti lidem hlavy uřezal.“ Ale lo už přece
nebyl takový chlapík jako Schenk, ač se větší
kaluží krve brodil, poněvadž své zabijácké umění
provozoval jen na lidech spících). A hned vedle
Schenka stál Karel IV., „tak nazvaný Otec vlasti,

A nyní se vážně tážeme, čeho se vlastně
chtělo tímto celkem zábavným způsobem osla
vování památky Husovy doclliti? Pro koho
byla pořádána? Proti komu směřovala? Komu
psk prospěla? Koho poškodila? Jaký je z ní
veřejný užitek?

Sondcové Husovi již skoro 500 let ne
náleží do společnosti živých — a „de mortuis
nil, nisi bene“ — a proto demonstrativní pá
lení branic, ignorancí překypující plácání ne
dostadovaných mladých i starých studentů
nebo pošetilých „mistrů“ proti dnešnímu du
chovenstva jest nejmírněji řečeno směšné po
litické dětinství. Proti dvěma miliony repetý
rek opatřené všeněmecké politice také oslavy
ty platně nečelily ačeský lid stály tisíce zlatých
výloh, tedy vlastně ho poškodily, ochudily.

Poměrně žalostným zjevem bylo podívání
na to, jak naše pražská česká žurnalistika
málo určitě — „Hlas Národa“ vyjímaje — do
vedla zaujmouti své vlastní stanovisko při
oslavách těch. Mimo orgány výslovně katolické
a jmenovaný list řítilo ee všechno bezmyšlén
kovitě po proudu a dovolovalo o Husovi slav
nostně mluviti lidem, jež jindy nejrozhodnějším
spůsobem pro jejich nespůsobilost k tomu
vylučuje z práva mloviti a soudití třebas jenom
o mrkvantickém' rychtáři Kvasničkovi. Bylo to
k smíchu i ka pláči, 8 jakými odbornými a
řečnickými kapacitami se spokojovaly nejváž
nější obce a spolky, jenom aby vyhověly modě,
jejíž potřebu proklamovalo zmíněné již „hu
sitské provolání“ sl. presidia městské rady
král. hl. města Prahy.

Čeští páni knihkupci ve své převážné
většině manifestovali také proslavené své kra
mářství. Kolik vážných a věcných spisů 0
Husovi a jeho době vynasnažili se rozprodati?
Avšak zbytečných, literaturu hubících pohlednic,
lehkovážných brožurek, nabubřelých letáků,
lampionů a transparentů to hleděli odbýti celé
trakaře, proto že mají zvláštní koncese na
prodej knih a svobodná kolportáž všelijakého
braku, jehož prodej a rozšiřování vlastně sami
převzali, má ce koncesemi těmi zabrániti! Vr
cholem pak nestydaté a dnes skutečně hloupé
nakladatelské spekulace, ssající z Husovy pa
mátky, bylo vnucování do lidu svědectví bo.
giova p Husovi, kterýžto spisek jest dávno
prokázaným padělkem.

O solových výstupech, pitkách a dokonce
tanečních vínkách, jimiž ta a tam oslava Hu
sovy památky byla korunována, nepíšeme. Lida
68 to zazlívati nemůže, když k něčemu jinačímu
veden nebyl.

Často na těchto místech s jistým respektem
sledovali jeme některé náhleay české demo
kracie jako blasy časové a i moudré. Proto
jsme také očekávali, že ve příčině oslav pa
mátky Husovy pronese rozumné slovo u že
bude žádati, aby provedena byla vážným,
věcným spůsobem dobřečinění chudým. Ale aa
místě toho orgán její o oslavování Husa

svíčky, ať každý vidí, že se za oslavu své

který loupežníka ze Žampachu oběsiti kózel“ A
bned za ním se vypínal světovládný Bismark,
„který v bitvách Rakousko i Francouze na útěk
obrátil.“

Ocitl se to Karel IV, mezi pěknými sousedy
Ještě štěstí, že tam byl více inkognito, poněvadž
dle ústroje i tváře těžko mohl někdo tu figuru
za podobu Karla IV, považovati. Jinak by se byl
musil Karel v hrobě obrátiti.

Poukázání ještě jiných nejslavnějších i méně
slavných lidí se trpělivé diváctvo obdrvovalo velice
vzácnému telátku, které za živa jistě nevědělo, jak
se mu budou diviti i moudřejší tvorové než bylo
samo. Vykládačka horlivé dokazovala a ukazovala,
že to není žádný šmejd a že tohle dvojče nebylo
spíchnuto uměle jehlou ze dvou teletinek.

Když se měli někteří diváci k odchodu, na
bízela honem kesírka, aby si každý na památku
za dva krejcary vytáhl planetu; planeta prý jistě
každému osudy uhodne. Ale když někteří taxu
zaplatili, nebyli jaksi spokojeni; planeta sic kaž=
dému prorokovala to nejlepší, ale byly to samé
nemožnosti. Jeden sekáč četl, že se mu obchody
dobře vydaří, jíný muž, který byl ženatým šev
covským mistrem, dověděl se zase, že v úřadě
brzy povýší a bohatou paní dostane. Jakýsi pat
náctiletý hoch docela žádal, aby mu kasírka vrá
tila krejcary, protože mu planetu přikazovala, aby
byl zatím na vojně spokojený, poněvadž se stane
brzo šikovatelem.

Kasírka hned šikovně hocha upokojila: +
počkají, dají tu žlutou planetu sem; „žluté jsou
jen pro pány vojáky. Mladší pánové mají tahati
jen z těch bílých; tek si honem jednu vyberou.«
Hech poslechl a již se upokojil.

Zatím tělnatá „Máry“ ohlašovula v aréně
vřískavé: »Zde se nám představí jedno sokolcké
turnování v oboru tělocvik; dříve však zavoláme
našeho šprýmovného Auguste, aby svými špásy
velectěné obecenstvo obveseloval; — Augúústl«
August se skutečně nemotorně přihrabal a bavil
jak uměl. Po několika všelijských vtipech vzal

n ejkrásnější minulosti nikdy a před nikým ne
stydíme !“

Noviny sice psaly, še výklady o Husovi
byly četně navštíveny, ale to činily většinou
jenom ze zdvořilosti k tečníkům. Praze na
staroměstské radnici byl sál při slavnostní
řeči univ. prof. dra. Pekaře naplněn asi do

restauracích nemohlo se seděti a podobně bylo
skoro všude, kde nebylo dostatek posl ochačetva
na přednášku za vlasy nataháno.

Takovýmto povrchním spůsobem dopadlu
letos prohloubení oslav . památky Husovy,
když se mu v čelo postavilo el. presidiam
městské rady král. hl. města Prahy, z něhož
pak dostavil se na eluvnostní páně Pekařova
přednášku pouze jediný jeho člen; ze 24 členů
městské rady pražskévyslechl ji zrovna jediný
p. dr. Podlipný a ze 60 ostatních členů sbora
obeoních starších kr. hl. města Prahy hemžili
se na ní pouze dva a sice všudy v Praze pří
tomný pan řiditel Šabert a p. Herain. A za
takové vl.stní své nedbalosti koslavování pa“
mátky Husovy a při takové nešetrnosti k po
zvanéma řečuíku při tom dovolilo si zastu
pitelstvo obce Pražské vyzývati ostatní české
obce k oslavám památky Hasovy! Pánové ti
dopustili se tím pokrytectví! K vslavám Ho
sovým vyzývali, aby se do nich nepostili libe
rálové a radikálové a oslav těch se sami ne
účastnili, aby se na ně nehněvali konservativci
a dochovenstvo. Tomu se říká sedání na dvon
židlích — -- Vždyť ae ku slavnosti té na rad

vání oslav památky Hasovy, nepokládaje to
za svou poviunost. Co tedy bylo následkem
takto projeveného smýšlení vlastně jeho muž
nou povinností? V nějaký výbor se vůbec ne
ustavovati — —

Zajímavo pak jest, jak „Čas“, který stále
pro nejživější oslavování Husa horuje a jehož
vrchní redaktor dokonce až v Mnichově o Hu
sovi dle vlastního doznání „nemluvil učeně“,
ale „jako sedlák“, najednou posuzuje na rad
nici konanou slavnostní přednášku univ. prof.
dra. Pekaře. Bude zajisté poučno, kterakým
spůsobem orgán českých protestantů splácí
ochotn těch, kdo se pro ně a jejich ideje s vy
naložením práce a s risikem v jiném ještě
směru exponují. Evangelický moniter kopl prof.
Pekaře za jeho přednášku o Husovi tímto
vlastním mu spůsobem: „Oslava Hosova
na Staroměstské radnici. Jest sice
pravda, že jeme šli včera na radnici prostí
všeho očekávání, neslibujíce si víc než-li známé
ty fráse o mučeníku pro pravdu (ovšem bez
výkladu pro jakon pravdu) atd., nicméně ne
můžeme se přes to vše ani vzpamatovati ze
zklamání, jakého jsme doznali. OslavaHosova
města Prahy! Sbromáždění ne zcela 300 lidí
— ani tolik, co vetapenek vydáno! — slyšelo

v přednášcehodinu trvajícíprof Pekaře(pokudpřednášejícímu stálo na blízku) české dějiny

jako si to přečísti může v bezčetných už dnes
spisech a spisolch, e tím toliko rozdílem, že

(no
do ruky delší dýku, kterou prý do úst až po
rukověť ponoří. Než však kčinu. přikročil, oblásil
ještě jedno přání. Prý „mušíte si pomyslit, že to
dělém s nebezpečenstvím života a proto bych
prosil o nějaký ten tringelt.« Inu, vypadal ten
August vskutku, jako by byl živ jen zpropitným;
byl chudák vychrtlý jako roznášeč plakátů u chudé
herecké společnosti. Několik milosrdných rukou
mu nějaký ten krejcer uštědřilo a pak August
skutečné dokázal, jak pružný a prázdný jícen má.

Udělav ještě několik mrštných přemetů se
skákacího můstku, obrátil se na místo, kde stálo
nejvíc bujsré druže učednické s žádostí: „Prosil
bych uctivě, aby sem některý mladší pán vstoupil.
Jeden břmotný učedník kurážně vkročil do prostřed.

»Tak, tak,« pochvaloval si August; »a teď
se račte postaviti na můstek.« Jakmile se to stalo,
vložil mu August do rukou takový massivní kla
cek, že by i Rybrcoulovi za špacírku mohl stačiti,
Učeň se začal najednou třásti; čekal něco nebez
pečného. .

*[ jen se, pane, nebojtej« ševelil sladce
August, =snad přece přes vás skákati nebudu.«
Hoch tedy sevřel kanibalský obušek pevněji.

August couvl do zadu až k lavicím. Všecko
čekalo v napjaté pozornosti, co bude teď. Šašek
se náhle rozběhl až k mladíkovi a — narovnal
mu s učenou tváří ze zadu trochu hlavu i ruce
klackem obtížené, Pak se hned zase vrátil k lavi
cím. V hledišti nastalo ticho ještě větší samou
nedočkavostí, co dále bude. August se vskutku
rozběhl znovu a —udělal za zády trpělivého Atlasa
pomocí nosu a odou rukou posměšné varbánky.
Pak se rychle vzdálil. Škodolibý chechtot se roz
lehl na všech stranách. Ale hoch držel hůl posud
zcela vážně jako přikovaný, ač ho již ruce bolely.
Ani nevěděl, proč se vlastně diváctvo toliko směje.
Až když teprve na něho křikl kamarád, aby
klackem praštil o zem, pustil hůl ze svého pev
ného objetí a zmizel mezi kamarády, kteří ho
poučili, jak si s ním August zašprýmoval.

Co se za tím principál produkoval požíváním



svědělo tu ještě, kdy Hus měl první kázání
proti Němcům,“) a potom že Hus níjak nehlé.
sal „Pryč od Říma“ nýbrž toliko od toho
tebdejšího špatného a zkaženého Říma(ó, té
chytrosti!) a konečně stručný výklad o váč
nosti doby přítomné : nebezpečí, v jakém se na
Jézáme vůči heslu „Pryč od Říma“. Němci
brosí nás pobltiti, ale my přes to nezapřeme
své minulosti a — provoláme třikráte „sláva“
památce Hasově. A toto se nazývá „prohlebo
váním“ oslav Hosových! Z celé přednášky dra.
Pekaře bylo příliš patrno, že Hus mu k srdci

nepřirostí, a že by se tedy neměl nutit do
úlohy, která ma nesvědčí. Několikdivadelních
posuňků nenahradí vnitřní studenost. O správ
ností názorů řečníkových nebudeme se dnes
přít“.

K těmto komplimontůmze strany politic
kého orgána českých evangelíků ochotě a
práci dra. Pekaře netřeba žádných poznámek.
Ale v jednom jsme tentokráte 8 „Časem“ za
jedao, že totěž prohlubování oslav památky

usovy i v Praze na místě svého pramene
dopadlo celkem velice smutně. Po tomto ne
zdařeném pokase bude Jépe, aby se toho pro
hlubování tímto epůsobem raději zanechalo,

neboť příbrě eoblo by dopadnontí ještě hůře,když hned letos byly pravá památka a sku
tečný význam Hosův na místě prohloubení
hodně leda změlčeny při svěžesti snah o pro
bloubení to a při novotě předměta, o který
šlo a který velice brzy zevšední.

*) Ta kázání proti Němcůmorgán českých
evangelíků patrač mrzí. Red.

Obrana.
Společná práce katolíků českých.

V měsíci června konaly pokrokářské a reali
stické listy námlavy ku epolečnému svazku
na potírání klerikalismu. Dávno prý již mezi
těmito stranami býval společný postap, kdy
koliv běželo o boj proti katolickému nábo
ženství, ale ny ( touží zvláště venkovětí rea
listé a pokrokáři o usilovnou kooperaci (apo
lečnou práci) na ahájení svobody svědomí.
Realista Chalupuý ovšem nechce smíru 8 po
krokáři, protože poznává na nich děsnoa
chudobu myšlének, jevící se jenom negací čili
potiráním katolicismu. Boření není jedinou
věcí při přestavbě, proto pokrokáři jsou vždy
bezcenným orakem, kdykosv běží o nějakou
positivní vážnou práci. Žaberany dají se však
pokrokáři vždy použiti a mohou roalistům
připravovati půdu pobořením a vyvrácením
náboženské víry v srdci lidu.

Tento úkol pokrokářů vystihuje dobře
venkovské učitelstvo v řadách realistických
stojící a proto usiluje ze hmotných stavovských
zájmů o sloučení obou těchto dvojetibodných
stran.——————
bořící stalianské smůly«, obcházelozase jedno umé
lecké pachole obecenstvo prosíc o »=tringelt«, pro 
tože taky jen od toho jest živo, A za čtvrt hodiny
zase jiné robě dojemně publiku sdělovalo, že je
živo jen na tringelty, až z toho vznikalu u di
váctva borká krev; vždyť se žádaly pomalu při
rážky větší než povinná taxa.

Leč tím vším ještě klopení krejcarů nebylo
skončeno. Do prostřed cvičiště vkročilaMary s krásn č
vystříhaným papírovým košíkem 6 umělými kvé
tinami. »Velevážené obecenstvo ve uctivě zve ku
koupi losů na tento překrásný košík; los stojí jen
dva krejcary. Diváci skutečné horlivě platili; když
ještě několik papírků zbývalo, představovala Máry
brozné nebezpečenství, že by mohl po slosování
košík zůstati jí. Výniluvnosti její se podařilo i ten
zbytek rozprodati, Za krátko byl tah.

Mary, držíc čepici s papírky v ruce, pobí
zela členy loterního podniku, aby si samiurčili,
která ruka má los vytáhnouti. »To aby byl ně
jakej mládeneček nevinnej; jiného tam neposílejte |=,
volal jeden švec, Všichni majitelé losů přikývli a
a hned vyvolili k důležitému úkolu tomu nevin
ného, zachovalého mládenečka, jemuž sstva bylo
přes deset let; vždyť by se jinak mohl košík do

stati do špatných rukou. Akcionáři zatajili dech,
chlapeček vytáhl číslo a zvučné prohlásil: +Číslo
třináctele Někteří zklamaní nahlas zabručeli; ale
v tom zavýskla jedna stará, kolozubá klepna: »Tak
jsem teda vyhrála já.«

Do veleváženého shromáždění jako když blesk
udeří, když viděli, kdo se to hustým zástupem ke
košíku prodírá.

Za šťastnou osobou se sypaly tak jadrné
gratulace, že by je sotva Wolf snesl; kdyby se
byla jen desitina těch vinšů splnila, byli bába
aspoň do smrti nebohým mrzákem. Nic nepomohl a
nevibnost mládenečkova k dobrému tahu; veliký
hněv lomcoval zvláště mladší chas>u, když viděla,
za kohose vlastné skládala. — Šťastníkomsdianti |
Některý divák jim dobrácky průběhem představení
musil zaplatiti až pétkráte; inu, rozuměli kšeftu
líp než jiné podobné společnosti,

Slučovací tyto snahy nezůstaly také bez
výsledku. Dle pardubické„Osvěty“ učinili již

okrokáři a realistá na českém východě kroky
organisacia k ueilovnějšímuboji proti kato

lickémo lidn. Tak v Pardubicích, Hradci Králové,
Chrudimi, Chocni a v Jaroměři konány důvěrné
porady, jež vyzněly v jedno: „nutno začíti
rozhodný boj proti sorganisovanému mlado
česko - staročesko - klerikálnímu rpátečnictví,
které dnes dusí prý náš vývoj, které potlačuje
volnost smýšlení atd. A v boji tom sejdou sa
prý všichni, kdož věc pokroku kladon výše
nad chvilkový úspěch strany.“

Spojují 8e tedy lidé k epolečnému výboji
proti nám i bez ohleda na zásady ev.ch etran.
A co činí proti tomu katolíci? Dosud velmi
málo. Bez podstatné příčiny utvořily se před
lety zrovna 3 strany, které teprv nyní slov
ními a novinářskými potyčkami hledí svět
přesvědčiti o nutnosti své existence. Spory
tyto hltají již po dobrých č Jet nejlepší naše
síly a zoecbucují vážnějším lidem vůbec práci.
V poslední době přičiňují se někteří ze všech
sil, aby vůbec roztržka zůstala otevřenou, po
skytujíc stálou látka ku novinářským polemi
kám. Hlavní sídlo této vzájemné nevraživosti
jest v Praze, odkadž rozlaka šíří se v řadách
našich po celém království. Pokrokáři, realisté,
helveti a židi tvoří alliance na potření „kle
rikální rozpínavosti“ a katolíci se rozdrobují.
Zvláště náš český východ měl by docházeti u
katolické strany účinné podpory, ponávač jsme
zde vydáni uejusilovnějším útokům pokrokář.
ským. Ale místo povzbuzení Lu vytrvalosti
poskytuje se nám odstrašující příklad nesvor
nosti a nečinnosti. Ještě když tak běží o ně
jakou sbírku aneb předplatné na časopisy,
vzpomenou si na nás páni v Praze, ale jinak
ne. Proto již od delší doby nepokračujeme,
nýbrž stojíme a jest obava, že se dáme na
ústup. Bylo by lépe za takových poměrů, aby
chom ani 8 ničím byli nezačínali. Píchli jsme
svým vystoupením do vosího huízda, poštvali
jsme si na sebe kde koho, a oyaíl vůdcové
stran místo účinného potírání nepřátelských
šiků vypírají si zcela bezstarostně před tváří
světa své prádlo, na které bylo by snad dost

času až po vojně. Trpělivost venkovskýchracovníků již jest vyčerpána a nedůvěra ka
raze vzrůstá na celé čáře. Považuje-li někdo

za vhodné, aby každá diecáse pracovala si pro
sebe na svou pěsí, nechť jenom dále roztržku
ve straně živí. My však jeme toho náhledu,
že místuí práce má býti účelně sorganisována
pro velikou společnou akci českých katolíků
a proto vítáme s povděkem tužby, které mají
na srpnovémsjezdě hradeckém utvořitii z jed.
notlivých činitelů ústřední katolickou radu,
která by v ochablou činnost nalila osvěžující
síly. Videant consules!

Čas zbytečnězase odkrývá svou neznalost
české historie. Nějak ko chápe, že nebyl
Hus pro heslo „pryč od Říma.“ Na místo kr
čení rameny měl by se Čas ze spisů Hasových
o pravdě přesvědčiti. Vždyť sám Denis, kterého
přítel Času dr. Vančura chválí, napsal, že chtěl
býti Hns „svobodným synem církve“ T.už se
zálibou Čas opakuje slova „Rozhledů“ o „li
dovém“ českém protestantismu. Jakoby páni
Časisté neznali téhož Denisa „Konec samostat
vosti českél“ Protestantismus byl v Čechách
asi tak proudem lidovým, jako oynější realis
mus. Onen plnil kapsy aristokratů, ten žárlivě
střeží židovské Wertheimky,

S postupem protestantství se utužovala
moc aristokratické, sobecké oligarchie, která
české „Hugenoty“ zapřáhla do svého vleku a
umlčovala i násilně svobodný hlas duchovenstva

protostantského i bratrského. České evangejotvo se stalo nevolným nástrojem hamižných
snah několika nevlasteneckých pohlavárův.

Už ta česká konfesse z r. 1675, jež změ
nila dogmata bratrská i protestantská, dála se
bez soublasu kněžstva několika politickými
intrikány. Konfesse pak byla kněžstvu předlo
žena prostě jako zákon, jímž se musí obojí
strana říditi.

Kdož sez kněžstva proti tomuto násil
nictví opřel, toho až dovedli defensoři šikovně
umlčeti. Když r. 1611 Chrudimský děkan podal
protest proti obsazování protestantských far
duchovenstvem bratrským, vstaly defensorům
hrůzou vlasy nad tou „opovážlivostí,“ ačkoli
se na protest třicet jiných kněží podepsalo.
Děkana uvěznili, zbavili ho úřada a z knih
konsistorních jméno jeho vymazali. (Srv. Skála
L, 326).

Byli tedy „Hogenoti“ raději hezky z ticha,

Němec Skultét „reformovati“ konfessionisty na
Kalviny. Byli z ticha, i když protestantští po
hlaváři ochotně chrám Svatovítský vyklízeli
a dopustili záměnu kaple Svatováclavské
V maštal a kdy jejich političtí předáci zhýra
lému Z3letémi kalvinovi Bedřichovi uctivě
ruce líbali.

Proč uspoň částečně neprotestovali bratří
proti intrikám svého nejčilejšího politika Vá
clava Budovce? Duchovenstvo k svým utlači

telům valné lásky ovšem nemělo, nepodporo
valo jejich odboj proti Ferdinandovi, ale také
ničím neukázalo, že jest lepší a opravdovější
v otázce náboženské než jeho panstvo. Nepro
testovalo ani tehdy, když spiklenci mstivě
charakterního Karla ze Žerotína pronásledovali.

A krásný to byl věru politický „pokrok“
rotestantiema! Protestanté bojajíce proti moci
rálovské, ničím řádným tuto moc nenabradili,

Po defenestraci řídili českou zemi cizí šejdíři,
kteří na útraty lidu vlastní kapsy věchovali
a i vojsko stavovské beze vší překážky způ
sobem hanebným okrádali.

Čas chce také souhlasiti docela s hospo
dářským „pokrokem“ protestantismu. Ale sám
Denis ukazuje, jak žalostně dopadá přirovnání
hospodářství a průmyslu protestantského 8 mo
hatným pokrokem vtéto příčině za dobv Kar
lovy. Vždyť sám Žerotín roku 1590. píše, že
by valná část Čechů zemřela hlady, kdyby
nebylo veliké úrodnosti země. (Denis: Konec
sam. čes. 6i3). Obchod tehdy v rakou měli
výhradně Němci, židé a Vlachové. Vlaština
se stávala a nás vůbeo řečí obchodní. A ten
„knluraí vývoj“ protestantstvím způsobený
charakterisuje tehdejší stav university, na
kterou nechtěli dáti protestanté ani groše.

Neradno, milý Čase, choditi s máslem
na hlavě na sluníčko.

Politický přehled,
Už uplynuly dva týdny zasedání sněmu

království Českého, ale ke pravé a plodné práci
sněmovní se dosud nepřikročilo. Veškerá práce
soustřeďuje se stále v komisích, V plné sněmovně
vyřízenojenommálověcíatoještépouzev prvním
čtení. Dae 7. července bylo na denním pořádku
11 předměců, týkajících se meliorací pozemků,
o jejichž provedení usilují rozličná vodní družstva,

Klub mladočeských poslanců se usnesl žá
dati, aby zasedání sněmu českého prodlouženy
bylo na celý červenec. Ale někteří poslanci jsou
ku práci lhostejní; dne 3. července nebyly komise
některé schopny usnášeti se, ježto nedostával se
potřebný počet poslanců,

Rozpočtový výbor sněmovní usnesl se, aby
podrobná debata o předložené osnově zákona o
zemské dávce z piva byla odročena, by zemský
výbor mohl ještě jednou vyjednávati s vládou o
zvýšení dávky ze spotřeby piva 1 K 4 h na he
ktolitru na 2 K, jakož i za účelem některých
změn, týkajících se vybírání této dávky.

Klub mladočeských poslanců dle usnesení
svého přičiní se o zřízení volného sdružení všech
českých poslanců bez rozdílů stran.

Na sněmu moravském pracuje se dosti rychle
a plodně. Vyřízena už řada předloh, hlavně stran
škol národních, měšťanských a ústavů humanních,

Lvovští posluchači vysokých škol odsuzují
chování se polského klubu proti malbourské řeči
císaře Viléma a vyzývají lid polský, aby se co
nejrozhodněji postavil proti klubu, který na sněmu
haličském nechtěl ani připustiti jednání o proti
polské oné řeči. I ve Vídni na schůzi tamních
Poláků protestováno proti chování se polského
kola vzhledem na pronásledování Poláků v Prusku.

Rusínští poslanci, počtem čtyři, opustili
sněm bukovinský proto, že sněmovní většina,
sestávající z Němců, Rumunů a Poláků se usnesla,
že do žádného sněmovního výboru nebude vo
liti Rusína M. Vasilka,

Němečtí poslenci z Tyrol vyhrožují obstrukcí,
nebude-li při řešení samosprávy jižních Tyrol
požadavkům jejich vyhověno, Hlavně pak rozdé
lení zem. výboru na dva odbory a rozdělení ku
rie velkostackářské není Němcům po chuti.

Prodloužení obchodních smluv Italie s Ně
meckem a Rakousko-Uherskem je prý už zabez
pečeno do posledního prosince 1904.

V Poznaňsku přinutili už Němci týrané polské
děti, aby při vyučování náboženství odpovídaly
německy; hrozeno jim totiž, budou-li odpovídati
polsky, že budou zavezeny do ciziny na nucenou
výchovu. Čelnější polské osobnosti usnesly se od=
mítnouti všechna pozvání k slavnostním hostinám
za návštěvy císaře Viléma v Poznaňsku.

Volby do obecní a provinční rady v Římě
skončily se na celé čáře vítězstvím katolíků,

Italský král odcestoval na Rus, kde vneděli
setká se s carem.

Za pobytu bulbarského knížete v Petrohradě
učiněno bylo mezi Ruskem a Bulharskem přátelské
dohodnutí v případě války.

Přes zrazování ministrů hodlá car opatřiti
si pravdivé veřejné mínění. Za tím účelem před
volá k audieaci 200 osob z nejrůznějších tříd
lidu a vyptá se každého po úsudku o panujících
poměrech. Mezi osobnostmi těmi jsou prý i spi
sovatelé Tolstoj a Gorký,

Korunovace krále anglického, jehož zdraví
ustavičně se lepší, bude vykonána v srpnu. V těchto
dnech při jízdě v kočáře značné poraněn hlavní
strůjce jihoafrické války lord Chamberlain.

Boerové ze sv. Heleny a z Ceylonu pomalu
se už vracejí; dříve ovšem musí se zavázati pří.
sahou věrnosti novému králi. :



Poveténí v Číně se vzmáhá a hrozí státi se
povážlivým hnutím národním. Vzbouřilo se již z1
provincií,

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. V neděli6. července

fednášel v ženském křestansko-sociálním polka vdp.r. Gustav Domabyl o Janu Husovi. Vevýtečné,

věcné přednášce poukázal pan professor napomryv době života Husova panající, vysvětlil anahy Hu
sovy dobré i špatné, podvratné,zmínil se i o významu
jeho národním — dovodil všsk, že ač národní význam
Husův jest veliký, přece nedosahuje důležitosti av.
Cyrilla a Methoda, na něž však vlastenčící společnost
zapomíná, Účastenství na schůzí bylo slušně, ač bylo
teplé nedělní odpůldne "a pořádána byle matíční
slavnost. Těšíme se, de pan profevsor opět brzo nás
nějakou přednáškou poučí.

Zprávy místní a z kraje.
Slovo v čas. S náležitým uspokojenímčetli

jsme řada podpisů na husitské proklamaci, dle které
se má oavětlováním oken v den Husův pracovati proti
hradecké tmě, ať ae již jeví v kapsách anebo hlavách.
Kdyby se bylo začalo dříve účinač bojovati proti
tmářetví, možná, že by dnes tolik podepsaných na
temnota netoužilo. Ostatně padlo upřímné slovov čee
a poznání situace jest poloviční nápravou. Při vytr
való vzdělavací snaze budou zajivčé ubývati rok od
roku ti, kteří cítí potřebu bojovati proti — zatem
nělosti. My aspoň vyjdeme vždy pánům vstříc a bu
deme bez únavy ukazovati cestu ku pravdá a ku
světla. Bude to práce sice obrovská, ale dobré snaze
štěstěna přeje. Letošní vyzvání po osvětě nemělo
ovšem valného úspěchu. Oslava Husova jako obyčejně
skončila i letos randálem před Grand hotelem, kde
zrovna meškal návštěvou vévoda z Cumberlandu. Hu
sité hradečtí se jak náleží praesentovali před cizincem
pískáním a jinými zvuky, jež e lidským hlasem ne
měly nic společného. Páni aranžéři se enad přece
styděli za toto vlastenectví a proto bned druhý den slo
žili pokornou poklonu na přísloánémmístě, by ztoho
„pvlasteneckého“ projevu nevzali půhona. Odaondili se
tedy sami, proto jich nebudeme souditi. Ale „nej
sladnější“ český list, pardubická „Osvěta“, najde za
jisté i na tomto skandálu nějakou dobrou stránku

útěše pohořelých vlastenců. Končíce, vyslovujeme
názor, že takového ostouzení si přece Hue od svých
„ctitelů“ nezasloušil,

Pravováreční měíťenstvo a Hus.
Na plakátech, vyzývajících nabubřelými slovy ku
osvětlování oken, četli jeme též podpis: „pravováreční
měšťanatvo“. Hromadné toto označení pravovárečných
měšťanů jest bodně nejasné. Pokud jest známo, nemá
tato korporace nic jiného ve atanorách, neš-li vaření
dobrého piva, proto zajisté ani aprávní rada ne
mohla o své újmě divnostenskou svou Činnost zamě
Řovati najednou s politickou agitací bez nějakého
svláštního mandátu voškerých várečníků. Takový
mandát mohla by dáti správní radě jenom valná
hromada, kdyby se totiž byla vůbec k vůli tomu od
bývala. Valná schůze žádný mandát správní radě ne
dala, aprární rada však sotva by se byla odhodlala
mluviti bez mandáta, proto soudíme, že podpis „pra
vovárečníměšťanstvo,jest vylhaný zrovna tak, jako
celé to novobusitské hnutí. Pochybujemo však, že ci
dá sdejší pravováreční měšťanstvo nějakým falestorem
vystavovati vysvědčení duševní chudoby a otrocké
závislostí na komanda adejších bolvetů. Když chce
někdo dělati politiku, ať si ji dělá ve svém jménu
a na vlastní účet, ale zatahovati někoho bes jeho
souhlssn do štvanic jest sice pohodlné, ale málo vtipné,
Pok prý husitské -proklamace nesou pravé podpisy!
Jakou nadávkou se s toho opět vykroutí košerovaný
pardubický krasořečník?!

Svěcení nového stadentekého semi
náře „Borromen“ bade slaveno až počátkem
školního ruku, Budova jest síce již tak daleko hotova,
že jest k obývání apůsobilou, alu nábřeží orličně před
budovon jest ještě neupraveno, takže předem není an“
vůbec přístap do domu. Teprv během prázdnin opraví
se chodník a urovné se Částelně jízdní drába. Nový
ústav jest imposantní stavbou a slouží k nemalé ozdobě

našeho města. Poloha jeho Jest snad nejpříznivější
ze všech bradeckých ústavů. Položen jest prostřed
rozsáhlé zahrady k jihozápadu a uvoitř zaříšen jest
dle moderních požadavků zdravotnických i pedago
g'ckých. Za celé znopatření platí se ročně 360 K,
nemojetným ce poplatek tento ku žádosti snižnje,
Žádosti za přijetí jest podati řiditelství ústavu nej
déle do LÓ. erpna, poněvadě počátkem roku bývají
pravidelně všecka místs obsazena.

Vojenská slavnost v Hradel Král.
ne G. července a nráška mábeženství
katolického. Jak známo, konala ae ve zdejších
kasárnách u bývalé pekároy výroční slavnost bitvy

a Ogruně 42. pěšího pluku c. k. armády rakouské.K oslavě té měl patřiti též nějaký pochod sestávající
z různých dašků, paňáců, gigrlat, cikánů, mědvědáře
std. Téždne 4. Července kolem 8. hodiny konal ae
průvod ten snad na skoušku a objevila se mezi jme
novanými osobami i postava katolického kněze při
odéného talárem, rocheton, štolou a biretem. Na to
pak v neděli dne 6, července t. r. sa přítomnosti čet
ného mufstva královéhradecké posádky, jakož 1 civil
ního obecenstva, mezi kterými i atudenty s děti viděti
bylo, průvod ten akntečně so konal a v něm kdosi
oblečený jako kněz v taláru, rochetě ze štolou a
bíretem na hlavě a vedi se pod paddí a osobou,

přestrojenou za jeptiška v fřebolním roucho, o rů
foncem A modlitební kuíákou v ruce, oba dra
při svaku trub a bubnů poskakujíce. Již před
několika | lety bylo prý v krasích vojenských
olyšeti hlasy, že se nepěstuje přáťelský poměr důstoj
níků s církevními hodnostáři, jako to bývalo. Příčina
toho ochladautí zůstala utajenou. Dra pp. důstojníci,
kteří před několika lety zde byli, mohli by však vy

pravovati, jé urážky a od koho ee nynějšímu ndp.biskupovi dostalo.Bylo tehdáž za dobré uznáno mičetí,
alo ve „slušné vzdálenosti“ zůstati. Nyní pak, jak je
viděti, míra se dovršila, Patriotická alavnost zvrhla
so v urážku stava dachovního, katolické církve a ka
tolického náboženství. Z úst jistého vysokého vojen
ského hodnostáře slyšeli jame jedenkráte, že ve státě
nejdůležitější jeou dva stavy: vojenský ku hájení
zájmů politických a hmotných, dochovní ku hájení
statků nábošensko-mravních. Washington — generál
— spolazakladatel ústavy severoamerických států,

ravil: „Náboženství a mravnost jsou dva silné slonpy
aždého státn. Není pravým patriotem, kdo těmito

sloupy viklá.“ Zdá so, že nábled toboto vojína v našem
vojsku pozbývá porozumění. My k tomu podotýkáme,
če stará říše římské byla nejsilnější mocí vojenskou,
přemnohými vítěsstvími proslavenou s přecezahynula,
a to proto, že na náboženství spočívající mravnost
v ní byla podryta. Víme sice z bezpečného pramene,
de role kněze i jeptišky měla v projektoraném živém
obraze označovati působení obou při polním Jazaretě,
ale ke průvodu dašků a jiných mask neměli se roz
hodně tito dra herci přidávati.

Večírek ma rozloučenou s odcházejícím
p. hditelem Brožem pořádal professoraký sbor zdejší
realky v Grandhotelu. Pan ředitel Brož působil
v městě našem plných 7 let, vychoval tedy celou
jedna generaci realné školy. Za jeho řízení těšila se
hradecká reslka dobré kázní, zdárnému prospécha A
nejlepší pověsti, jsk to vhodně vystihl p. professor
Kudrnáč va svém přípitku. Přejeme p. řiditeli Brořoví
stejný zdar i ca novém působišti v Praze,

Z Rudolfins. Obvyklávýročnízkouška cho
vanců zdejšího ústava pro bluchoněmé konati se bude
v pondělí dne 14. července t. r. o půl 9. hod. dopol.
Vatup volný.

Výstava průmyslového musea. Vý
stava průmyslového musea, v c. k. odborné škole
uspořádaná, byla četnými hosty navětívena. Vystavené
práce žáků odborné Školy s frekvontsutů malířského
kursu byly v mnohém obledu pozorahodny. Zvláště
pozornost badily malby pí. Médi Červené, pl. Holeč
kové, pl. Černéa 61, Finlové, Velmi zdařilé práce
vystavovali pp. Melcer, Lankaš a Jiřík,

Výstava dívčí obecné školy. Naobscaé
škole divčí a s ní spojené škole mateřské koná se
výstava ručních prací re dnech 19. a 14. Července.

Výstava v pomslemátě. Vfetavadonokýchročních prací žákyň pokračovací školy v pensionábě
olsaře Frantiéka Josefa I. nepořádá se na den 13. a
14. července v místnosti přízemní č. 7. Výstava jest
veškeréma obecenstvu přístupna.

Osobní. Pan Ladislav Knypl, | měst
ského úřadu v Hradci Králové, jmenován 4 kým
tajemníkem ve Světlé nad Sárarou,

Z Pouchova. Letošní pouťse nám vydařila
ne ponse příznivým počasím, ješ dovolovalo slavnému

abliku domécíma i přaspolnímu obklopovati vřískavý
olotoš a podivovati se krvavým obrazům panoptika,

alébrái překvapajícínovinkou vobnovenémkostele. Na
lezliť jsme zde opět nové dvěndařilé sochy Nejev. Srdce
P. Ježíše.a P. Marie dovedně zhotovené od řezbářské
firmy bratří Baškových v S,chrově a vkusnou ka

ličku a téže dílny pro sošku marianskoa. Po dů
Etadném kázaní, jež měl výmluvný řečníkdp. katecheta
Jan Černý, posvětil obě sochy vedp. prelát a kanovník
Fr. Hampl, jenž celebroval potom alarvaon mší sv. u
blnvního ojtáře, od něhož prosatímně lešení bylo od
atrsněno. Opravujeť dosud freska oltářní akademický
malíř pan Matouš z Prahy. Nyní lzo již jsaně na
obrate poznati areopag (náměstí) athenský, na němě
příchosí Pavel káše onoho „neznámého Bohba.“ Nové

sochy mají po ukončení oprav sdobiti stranáchpresbytář. Náklad ns ně ahražen z milodarů. Věno
valt Pouchov 148 K 90 hb,Razek 88-10, Slatina 47-90,
Podhůří 2760, Piletice 23-40, Slezské Předměstí 490,
Věkoše 20:70, Hradec 1683K. Z toho vydáno za sochu
ev. Jana Kř. 80 K, ea sochy P. J. a PLM. 360 K,
za tři konsoly 96 K, za kapličku mar, 08-40, za do
prava, badny a jiné 24-80, tak že zbývá jen malý jiš
uhraditi deficit 16 K. Zaplať Pán Bůhvšem dobro
dincům, jmenovitě oné hradecké, kteráš sema věno
vala 160 K. Pro letošek doufáme ještě, že p. kameník
Ježek dodá sem novou mramorovou křtitelnici a kro
penku. Také se těšíme, že pečlivýp. stavitel J. Melor
s úchvalou slavné městské rady obstará včas nové
ozlacení a nátěr hlavního oltáře. Zduř Bůh!

Z Vesle. V neděli 6. t. m. byla ve Vosicích
řídká vlavnosf, na kterou se nikdo nepamatuje; sla

vilť primici mladý knězŤ Jan Beneš z přifařenéobceKrásnice, jenž vystudoval v Římě, kdež také na kniso
posvěcen. V průvodu rodičů, přátel s 10 kněží odebral
se novoarěcenec do farního domu vosického; ta vlp.
J. Brukner pronea) několik lov k rodičům a přátelům,
zvlášť matce a mladému kněsi, Když rodiče udělili
svému synu knězi pošehnání, ubírel se průvod za
hudby a spóvu marianské plsně do chrámu, jenš za
tím do posledního místečka byl naplněn. Slavnostní
kázání měl dp. Augustin Novák, farář dobřenský, na
alova, jaké ctí jest hoden kadz od lidí za své namá
hání, příslohuje každému od kolébky aš do brobu.
Dojímavé bylo, když rodiče a přátelé přijímali Tělo

Páně sraky syna svého. Po skončenýchbohoslušbáchuděloval mladý kučz vdem sv. pošohnání. Kéž Vše
mohoncí novému dělníku na vinici Páně v hojné míře
uděliti ráčí darů a milostí svých!

Z Kyšperka. Dne 13.červencesapočnozde
obnova nv. iissie řízením dpp. a Tovaryšstva Jedíšova
P. Jemelky a P. Seppa.

—boKom našich,o enjnjeme
uvědomělým zalepit očí. V praxi to heslo vyhlíší
takhle: Proalýchá ae, če atrana protikatolická v Kyš
perku chce 13. července za příležitosti obnovy av.
tniseie a jen k vůli tomu (neboť 13. července káše
Klofáč na táboru v Potštýně a bratří s Kyšperka toho
mobou tam ušít! — pořádati tábor lídu anobo proti
náboženskou schůzi s jí tek proti av. misii okázale
demonstrovati! Tato protínáboženská štvanice pří této

přledikosti může dopadnouti bledě: Uvědomělí katoíci nejsou žádní bojlové, které by „bratři“ mohli na
svou marlavinu chytat, ale json to orlové, kteří brá
níce to, co jim je v erdci nejdražšího, avon víru,
mohou Vám vyklorat oči) Nedrážděte Iva, který ve
své velikomyslnosti neponžil ještě ally! Či čhcete ně
» katolíky účtovat?Cítíte se dot silni? Nuželi

Ze Dvora Hrál. m. L.. V Lipniciu Dvora
Králové n. L. konáse v neděli 13. července t. r. župní
sjezd hasičeký, pří kterám o půl 10. hod. dopol. ko
nány badou služby Boží v kapli Lipnické; promlava
s měi av. míti bude vdp. děkan Jo«. Beran. — Oslava
Hasova minola zde klidně. V předvečer dne 6. Čer
vence zapálena byla za městem hranice, na niž palivo
pilně chystal známý spiritieta Ježek, nyní bez vyznání
a nakladatel brožary, ve které „ryze účení Krista od
dogma Duchem s provedou“ — vysvětluje Martin
Havel, tovární dělník. — Dne 8. července zemřel
chrlením krve v Hradišti Choustníkově rodák králové
dvorský p. Arnošt Zralý v 40. roce věku svého. Po
prázdninách měl nastoapiti jako správce školy ve Zboží
u Drors Králové, — V neděli dne 27. července bude
slaviti primici v děkanském chrámu Páně králové
dvorském p. Jindřich Laš za Dvora Králové.

Výlet na Hoeravu. Hospodáteképolky prookres Pardubice, Přeloně-Holice- Chrudim, Nasavrky

a Hlinskopořádají ve dnech 23. a 24, arpna £.r. poněnývýlet na Moravas tímto programem: Dne 43. arpna
o půl 6. hod. ráno výjezd zvláštním vlakem z Far
dubic po dráze státní společnosti do Rájce u Brna.
Z Rájce na povosech ka jeskyním alonpským a na
Macocha azpět do Blanska. Odtud vyjede se do Vyš
kova, kdež 24. srpna dopoledne: Hromadná návětéva
výstavy. — | Odpoledne manifestační sjezd českomo
ravského rolnictva. V 6 hodin večer odjezd do Brna.
Dne 26. srpna prohlídka města, ústavu Voeny, musea
Františkova, Špilberku, Lužánek, výzkumné hosp. sta
nice a j. Účastnícivýletu nechť přiblásí se u jedna
telství svého hosp. spolku, nebo přímo a J. Stříteského,
protessora v Chrudimi, o legitimaci, na niš zaplatiti
dlužno 3 K jeko zálohu. Jíadní lístek bude atáti do
Vyškova a zpět aeí 3 al 50 kr. a možno jetí spět
kterýmkoli vlekem kromě rychlíků během 5 dnů.
Účastníci mohou přistupovat ve všech stanicích až
do České Třebové.

Kosové ohradiměští pořádajív nedělidne
13, července 1002 IL všekosácký slet v Chradimi v
prahnísdě „na Shlepfob“, spojený s vojenským koa
certem kapely c. a k. pášího pluku Arnošta Augusta
vévoda s Čamberinadu číslo 42. Ve 3 hodiny
odpoledne začátek koncertu. Vatupné za osobu 80 h,
tříčlenná rodina 1 K20 h akaždý další člen téže
rodiny 40 h, studající 40 b. Čistý výnos věmorán
bude ve prospích ÚstředníMatice Školské.

Slatinné lázně Velichovky u Jastova
v Čechách do 7. t. m. navštívilo 185lázeňských hostí.

Jak dítě v hrobě ožívle, o tomrosžířila se pověst v pátek dne 4. července v Ličaé
stolovic. — Toho dne bylo pohřbeno dva dny staré
dítko rolníka Jusefa Vojtíška. Kolem poledne začalo
se vypravovat, do prý kněz při výkropu slyšel, jak to
dítě saplakalo; polednem prý přišel na hřbitov
c. k. okresní lékař, který dal dítě hrobařem rykopati
s rodiče prý si ošivlé dítě vzali nase domů. Jedna
eouesdke tolik tomu věřila, še ae šla k rodičům dí
těte podívat na toho andělíčka, kterého mají ze břbi
tora doma. Ovšem, še oživlého andělíčka neuviděla,
jenom rodiče v. největší ndivení přivedla. Někteří do
cela předpovídali, jakou pokntuzaplatí porodní bába
8 0 se stane rodičům. ato pověst rozšířila se jako
blesk po reškerém okolí. Co jest na tom pravdy? Jenom
to, še ono dítě opravda mrtvé bylo pochováno, ale
pláč jeho ma hřbitově nikdo neslyšel. Když toho dne
c. k. okresní lékař, který očkoral školní děti, problíšel
zdravotní poměryhřbitova a chtěje prohlédnouti amrlčí
komora, poslal pro hrobaře, aby mu ji otevřel, ne
mobli si počínání lékařovu dětí a dětem podobní do
spělí jinak vyavětliti, než že dítko ráno pohřbené
oživlo a še je dá lékař vykopati. — Tak dělása z

komára velbloud a s prohlídky hřbitova brůsostrašnáistorie. —

Výstavu pre uměleckou výchovu

s výstavou originálů krajináře Václava Kenny pořádá učitelská jednoda „Komenský“ v Náchodě od
30. července do 10, srpna 1902 v budově obecní jub.
školy reálné, Výstava obnahoje: Výběr reprodukcí
výtvarného umění českéhoi cizího; soubornou výstava
reprodukcí mistra M. Aleše; českou plastiku; reprae
sentatívní ukásky umělec. literatury domácí | sahra
niční pro mládež; výstavku kroseb žáků prof.A.
Boudy z Kladna. S výsturou spojeny jsou přednášky:
1. dne 20. července o nocialínací umén (univ. prof dr.
O. Hostinaký). 2. dne 37. července: a) rozsah ideje
umělec. výchovy (g. prof. J. Patočka), b) umění vý
tvarná, jeho technika a umělecký ideal (akad. malíř
Václav Břesína). 8. dne 3. srpna: a) o školní praxi
umělecké a roformě kreslení (prof. A. Bouda), b) uměl.
kniha pro mládeš (říd. uč. Jar. Petr). Vatupné do
"výstavy 60h. Dětský lístek 10 b. Výstavní katalog
Ise obdržetí u pokladny výstavní. Slavnostní otevření
výstavy 30. července o 10. hod. ranní. Výstava jo
otevřena každodenně od 9. bod. ranní do 5. hod. odp.

Krajlaská výstavahospodářska
levá v Heřjelch v roce 1903.Projekt

této výstavy utěšeně pokračaje ku předu. Výstavní
výbor sestává ze zástupců véech místních spolků «
veřejných korporací, jichž součinnost jest sárokou
sdaru. Práce rosdělepy dle odborů, při čemá pamato
ráno na nejmodernější attrakce výstavní, zejména
v oboru školském. aubrence a ceny na příslaj



ných místech získány a obchodní komora mímo obvy
klého příspěvku slíbila vystaviti svoje technologické
touseum. Výstevapotrvé celý měsíc počínajíc 9. srpna,
během té doby budou se konati růsnó ojesdy a také
elavnost odbalení Smetanova pomníku. Střediskem
výstavy bude nová školní bodova s posamky pod ma
lebným vrchem Žiškovem. Odborná škola socbařeko
kamenické bude zvláštním poutavým oddělením vý
stavním. Výstevní výbor pečlivě westará, aby jak vy
staroratelům tak návštěvníkům výstavy bylo přípra
veno vše, čeho mohou od moderníkrajinské výstavy
očekávati.

Ze Zbraslavice. V minulých dnech vzpo
moěly si na naší obec hned dva šurnály, které v lebce
pochopitelné „lásce“ své ku katolicismu souzvačně
začaly bušiti do naší duchovní eprávy. Orgánkutno
horský a kolínský, které jinak si z konkorence leží
ve vlasech, tentokráte v bratraké shodě se našly.
Kdo by si pomyslil, de až kolínského redaktora budo
bolet hlava z našich poměrů! Ale nedivíme se, po
myslímo-li, že jednalo ve o shanobení katol. knéží a
což více, miseionářů katolických. Bohadík, že lšivé
jejich slátaniny spůsobily pravý opak tobo, co páni
očekávali. Dachovní správa naše, jiš vede o město
naše zasloužilý p- děken Illem, jest vysoko porsno
dena nad bídné utrbačatví lidí, kteříšíjí zezásady,

jen hodněKe a Spiniti.Kolínskýorgánvtáhldo toho, jak nemůže ani jinak býti i Dra. Vacáka, a
to nájezdem na našeho veleváženého p. porkoistra.
Jeme zvědaví, jak to kutnoborský orgán vyplete, jehoš

řece hlavním úkolem jest bíti ae pro čest svého chle

Podárce. Znamenité jest, co uvádí kolínský orgán, že
na řeč duchovních v Zbraslavicích, kterou věřícím
ukázán byl humbag, jaký se děje 6 oslavóu Hasovou,
má býti odpověděno založením „Sokola“. To, co páni
stále popírali. to se nyní světle ukázalo. Tu ale pra
víme, že „Sokol“, který by chtěl u nás podrývati
katoliciemne, brzy by uvoji úlobu dohrál. Naše ob
čanstvo, pro něž mají páni jenom útrpný úsměv, ne
jedná li se zrovna O volby a podobné služebné věci,
dovede rozeznati, kde a ním dobře emýšlejí a kdo má
ho jenom sa pláštík svého osobního prospěchu 8 za
řebříček, po němě možno se doškrabati k zralým

hroznům. Děkujeme pánům redaktorům za jich správy,jsou nám nejlepším důkazem,že naše dachovní správa
jde oastoa správnou.

Z Čáslavi. Hospodářskávýstava, pořádaná
dne 8. července, vydařila se velmi pěkně přes nepříz
nivé počasí, které hrozilo každou chvíli důkladnou
prskou. Naše roloictvo ukázalo, fe stojí v přední řadě
+ provádění praktické oekonomie. Přivedeno a vysta
veno bylo mooho krásných kusů jak dobytka bově
zího, tak vepřového. Výstaviště bylo také četně na
větíveno houpodáří se širóho okolí. [ naše hospodářské
ústavy vyslaly své žactvo, aby shlédlo výsledky po
ctivé a enažiré práce rolnické. Bylo by si přáti,aby

výstovka tato měla i výsledek svůj prsktický v tom,aby naše trhy so povanesly a tak města i celému okolí
hmotně prospěly. Bodoucnost ukáže, jak daleko toto
přání bylo splněno. — Poslední valná hromada hos

ké záložny ukázala, co bylo pravdy na pověstech,

šířených svédoby o nešťastném účastnění se financování skladiště zdejšíhohospodářského družstva. Po
daná bilance ukasoje, že záložna podstoupila anačné
finanční oběti, ale de dálo se 10 jenom ma proapěch
rolnického stavu a de nebylo nijak nešotrně hospo
dařeno. Dnes drošetvo povede vi skludiště samostatně,
coš důvěru, které pošíval přední rolnický peněžní náš
ústav, jenom posílía pozvedno. — Náš katolicko
vadělavací spolek pořádá pod protektorátem vdp. dě
kana Josefa Folty v neděli dne 13. července slavnost
na počest sr. Otce Lva XIII. Slavnostní feč bude míti
vdp. Dr. G. Domabyl £ Hradce Králové. Jak lze oče
kárati, bude účast uačná, třeba de s jisté atrany se
na to dívá akrse prsty. Dontáme vůnk, do reost
ta nebade míti šádných následkův svláště dnée, kdy

o, še drahó straně nijek překášeno nebylo 2
oslavách jejich.

Z Polabí. V době povrchníhoa jednostran
ného pochopení malích historických dějů mile půso
bíla letošní svatoprokopská pouť, pořádaná jako léta
minulá vdp. děkanem Neboridským. Účastníků sešlo
ee velmi mnoho ze všech vrstev, aby vzdali úctu
světci Prokopu, jenž v paměti národa všdy víc a více
do pozadí ustupuje. Na posvátné půdě bývalého klá
štera Sáuavského, s něhož šířilo ve vedělání do celých
Čech 1 mimo hranice vlasti, slavnostním způsobem
promlavil dp. J. Král, kaplan euchdolský, jeng připo
menal ony neblahé dny, kdy zhanobena byla místa
tato rukou českou a spolu pobádal, sby heslem sv.
Prokbpským všichni se řídíce, obě a všem srým sbu
dovali pravé blaho tu i na věčnosti. Upozorňujeme
pe tuto pouť » té příčiny, že déje so na místa naše

pe čaských světců skropená a de dnes pouťtaaždému jest tak snadne, ana v údolí názavské vede
dráha. Sned kdyby myšlénka av. Prokopská ožila v
erdcích českých, svolna mobl by povatati s bývalých
autin klášter Násaraký a « ním 3 to bývalé ohnisko
pravého osvětového šivots.

Ze Zásmuk. Starobylý sámek náš zastkvěl
ae po dloahých letech opět v bývalé své sláré s nád
heře. Příčinou toho jest, žo zavítal v střed náš ma
jitel velkostatka p. Leopold hrabě Sternberg. Město
naše má příčinu Vítati urdečně p. hraběte nojen proto,
že města dostane se vzácnoo návštěvou vyanamenání,
ale de zaplašeny byly pochybnosti vzbledem novo
stavby onkrovaru, který před nedávnem vyhořel a o
němš 0 roznájela pověst, že v nynější kritické době
nebude snora zbudován. Deputaci měšťanů ojistil všsk
p. hrabě, še průmyslový podnik tento, sajišťnjící exi
utenci stům duší, bude anovozřízen. Rolnictvo i děl
pictvo přijalo zprávu toto s velkou radostí.

Oběť svého povolání. (ZHebrů).Děsivá,
překvapující zpráva roslétla se dos 7. t. m. naším
inšstem. Pan farář Ant. Horont mrtev! A jeho skon
jak byl hrozný a tragický! Ráno vyšel zdráv a pln
sily s domu do filiální školy venkovské do Kamenaa
přihesen byl jako chladná, zohavoné mrtvola. Na cestě

pěili eo koně a v diróm úprka pádili po oestů.
Nářemem:-zlámale -se náprava a p. farář vyhozen ne
vestu, kde v-mělébéch padti Divoké opřešení letělo

přes něbo-a kopytem koně ndeřen, zemřel. Zpráva 0
neštástí naplnila kde koho z/rmutkem, neboť zesnulý
těšil so všeobecné přízní pro své mírné aotcovské
vystupování. Stér jee 56 let temřel jako oběť svého
povolání. Narodil se dne 5. června 1846. veVilimo
vicích a vysvěcen byl dne 23, Července ne kněse.
Pohřeb zesnalého konal re ma veliké účasti všech
krobů občanstva a četného duchovenstva. Odpočívej
v pokoji. Světlo věčné nechť ti svítí!

Z Romera. (Podár a výlet). Minolý týden
byli jeme z klidného jindy spánka vyražení poplachem,
že hoří. A skutečně rudá záplava rozlila se nad městem,
ale Bohadík, ařílo se omeziti požár pouze na 2
stavení J. Procházky a J. Berana, která jsou spojena
jednou střechou. Oheň založil sám bývalý majitel Fr.
Skoken ze slosti, že manželka prodala stavení vdané
dceři. Žhář s návrší „bašantnice“ na obeň sedíval
a drahý den v Čáelaví se odal. — Minuloa neděli

veškeré spolky zdejší podnikly polečný velký výletdo puoských zabrad v Biskopicích, kdeš Inskavostí
páně Harelkovou místo propůjčeno. Vál sice trochu
chladný vítr, ale to nevadilo sábavě. Při zpátečním

pochodu pouštěny rukoty. Účastníci byli z celého daského okolí.
Oslava Husova v Sedlci. Pokračujeme,

už nejeme tmáři a spátečníci jako dříve, be ještě
jako Joni! — A víte, kdo náš lid ketolický osvítil,

do mn otevřel oči? Dvojctihodný pán evang. farář
z Kutné Hory, který dno 5. července ocbotně nažádost
jedné už vybarvené a ctižádontivé osoby při plném
sálu zpátečnické občany nedlcké uvědomoval arážkami
— někde 1 velmi patrnými — jejich sraté víry A
církve; pastor křísil smalátnělé katoliky rozdávaje
dachovní poličky, které mnohým enad sei líbily. (Inu,
to je gusto; však by si nenechali něco podobného
líbiti evangelíci od katolíka!) Dějiny doby hnsiteké
byly podány známým způsobem protestantským s extre
vlastní logikou. Mnozí z oslachačů mají enad teď
jasnější pojem o nbohém Mistru než slavný bistorik
Palacký, a ten přec — ač protestant — jinak na ta
dobu pro nás nešťastnou hleděl, Místním duchovním
hrosilo od nemnoha nadšených hlav zvláštní dosta

veníčko a provolání: „hanba jiml“, cožnepřízní Kčasí odvráteno. — Za tato oslava děkovati může
počestná obec naše jen spolku národ. sociálů, atraně
to liberální nepravé svobody, která lidatvo chce osv0
boditi od Boha a Jeho zákonů a zavésti svobodu
bříchů Mnozí lidé jsou do spolku chytání na slepo,
noboť so spolek nazývá vzdělavací a podpůrný; ale
opakuji joo, že pravá vzdělanost bez náboženství a
úcty k své víře není možná, a že spolkem toho směru
a takových zásad ss podporaje jen duch ďábelský a
panování jeho v odbojném ardci lidském. — A še
drojct. pán šel mezi katolíby, není divno, de) sned
abáněti ovečky do svého ovčince, má jich v Sedlci
málo.

Z Chotěboře. Dne 3. červencebyla u nás
vikariátní konference, které předsedal p. sekretář Jůsl.
Po přednáškách ustanovených předmětů rozvinula se
čilá debata, osvěděnjící zájem všech přítomných. Ro
kováno o povaze a taktice nepřátel katolického ná
boženství a olrkve. Vzpomenuto kooperace všech stran
protináboženských, s nichů nejnověji podávají si race
v „diecéci Brynychové“, jak „Čas“ napsal, radikálně

kroková m realistické, jejichě blevním pracovním
úkolem v lida jest negace náboženské. Těmtosnabám
musí kněžetvo čelití avědomělou činností na kazatelně
i v životě vořejném všemi dovolenými prostředky,
jejichá nejmocnějším průvodcem jest vedělání a dů:
kladná znalost slabin nepřátel. Bes vzdělánínení
možno knězi dodělati se vlivu a potřebné autority.
K energické činnosti ovšem jest potřebí rostředků,
+ kteréšto příčiněbovořenoo úpravě hmotné existence.
Důkledně přetřásána otázka patronátní, o níš navrh)
p. farář Vlček tuto rezoluci: „Vahledem k neblahým
zkušenostem a nespokojenosti s dosavadními poměry

atronátními žádáme slavný výbor „Ústř, jednoty

katol. duchovenstva“ o svolání prázdninové valné
bromady. K tomu účelu slavný výbor v dorozamění
a nejd. Ordinariáty vypracoj potřebné návrhy, o nichů
by valná schůso klidně a vášně porokovala. Výzov
náš opírá se o všestrannou úvahu, že pesimism
knějstva, vydaného náhodě poměrů patronátních, ani
náboženství ani církve podporou není a že jiš jest ne
čase, aby otázka ta — nota bene otíska křesťanské
spravedlnosti katexochén, ku prospěchu sájemníků
byla rozřešena“. Všichni přítomní 8 resolucí nepod
osíněně souhlasili a pak přihlásili se všichni k „Ustř.
jednotě.“

Při střelbě z hmošdířů. V Loučkáchu
Žel. Broda konal se dne 6. července sjezd žapní ha
sičaké jednoty šel. brodské a na oslavu toho jiš den
před tím k večeru vypalovány salvy z hmoždířů. U
atřelby zastavil se i ženatý dělník Jan Pleštil zLouček,
vracející se z práce a chtěl wi také ačjakou ránu vy
páliti. Drže něco prachu pod paždím, ostatní sypal
ještě do teplého hmoždíče. — Ale najednou m v hmož
díři prach vaňal, od něho chytil prach pod psšdím a
vše vlótlo Pleštilovi do obličeje. Byl atrašně zoheven;
obličej mu zčernal a hlava všecko naběhla. Jest to
chudý člověk, otec tří dítek. Ubožák, usdraví-li ne,
zůstane do smrti mreákem. Vedle Pleštila vzňavším
ee prachem popálen na zadní části těla i chlapec dom
káře Chmelíka z Koberova. Že není tolik rozumu, aby

oděn podobnýchvěcíhnaly, kdyžstarší se neachráníneštčst
Vzerný vychovatel mládeše. V151.č.

„Katol. Listů“, v lolálce „ze soudní alně“, bylo psáno:
„Kam to aš naše mládež přivede“ ... atd. Maně
mi tu připadla na mysl hádka způsobené večer dne
3. července v hostinci p. B. v L., mezi učitelem p. Ú.
a členem místní školní rady p. C. Hádee přítomna
byla téměř celá místní školní rada až na dp. faráře
a p.řídícího. Pan učitel Č. posmíval se p. C., de čítá
„Katol. Listy“, tupil kněze, jimž na jméno(fianďáci,
břícháči, pokrytci, vydřidachové atd. jsou nejmenší zá
soby ušlechtilé mluvy p. učitele) sni přijíti nemohl.
Též Boha prý není a vše,co je, nestvořil Bůb, nýbrž
povatalo samo sebou A vše vode jen příroda. Pan
C., pokud mohl, odrášel útoky učitele nevěrcea i kdyš
p. učitel přešel v hádce na sprostý způsob, váženého

a proti mladému učiteli jednou tak starého souseda
urážeje, přece p. U. sachoval vážnost. Hádka trvala
— aš do 4 hodin ráno a divíme se jen, že p. před
seda místní školní rady neměl té odvakýhaby okřikl
p. učitele, jak mu povinnost a alušnost kázala. Dělal,
jakoby spal. Teprve když p. nčitel již na vše „kašlal“,
povstal muž, který považován jent ze kořala, fka,
jestli p. učitel těch urážek nenechá, že mu dá „pár
facek“. To poněkud p. učitele schladilo. A učitel ten
vyučaje naši mládeš — i av. náboženství, maje za to
roční přídavok. Na své mládí jest až příliš pokro
kový; má totiž půl léta po zkouškách. Bovode-li tak
dokonale avěřenou mládež vychovávati, jako uměl na
dávati, žádný se mu z kollegů ve zračnosti nevyrovná.
Nejsou tací „pzedagogové“ ostudou s hanbou rozváš
ných učitelů poctivců? Pak se divme, že učitelé, jimž
víra jest posnd drahým klenotem, edrožují se 7 ka

nolické epolky přes škodolibé poznámky „osvícenějších“rahův.

Čtěte a rozšiřujtepozoruhodnou novinku!

Mistr Jan Hus nebo sv. Cyrill a Me
thoděj?

Edo má onárod větší zásluhy 8 zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsul Janu Vychodil. Cena 10 b.

Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.
(Morava).

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati ce knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitnéulicia vprodejinovimp. M.Vlčkana

P .

Literární přílohu budemeob číslopři
nášeti ve svém listé z póra proslulého spisovatele,

což ka dotazům svých čtenářů sdělujeme.
Duchaprázdné fráse. Ligs+ 16.Vednech

Hasových kde jský ist poplnal ue na veliká slova.
Samo se rozumí, že „Nár. Listy“ musily dokázat, co
mají v řádcích avých řinčící nekritičnosti a planého
žvastu. A důkaz provedly atkvěle. Dne 5. července
v politickéčásti patheticky volají, kterak osvěta str
hala s duševní zornicejesuitaké křivdy a lši, zastírající
obraz tváře mučeníka kostnického, deklamojí o vítězné

p která rasí si cesta do palácůva chatrčí,ničíclerikální bejlí, nejvíce v den 6. červencebující...
Na to ibned dokládají so evangelické besedy v Praze,
která uspořádala ku poctě Hosověvečer, důstojný
průběhem a manifestadním účastepstvím. V zadu
však v části literární, jediné to vážnější rubrice avé,
ubily a spoblavkovaly samy sebe ta, to: „není díla
ani dílka, které by informovalo široké vrstvy na zá
kladě prací novějších a nejnovějších, není práce, které
by dovedla se vyzouti ae staréhofanaticko-selotského
sačarovaného kruhu, do něhož zejména v XVI. století
savlekli (a úmyslně faldovali) němečtí rotestentětí
historikové úctu Husova“ — a tyto kalné prameny
bývají hlavním zdrojem nynějším článkářům a bro
žarkářům.“ My ovšem dávno jeme přesvědčení, še
„Nár.Listy“celýmsvýmduševnímsměrems slošením
nejsou listem výchovným A de mnich Ize málo sískati
eprávné informace in politicis a v otázce husitské
nejméně; tentokrát však ber mučení samy to přiznaly
s onou upřímnosti, kterou bychom si přáli u nich i
všude tam, kde zápalných látek chytá se pustá agi
tace a kde dachaprázdné fráse zatemňují rozpoznání
fakt.

Hestina chudých. Dne č. červoncebylo
v Londýně v růsných městských čtvrtích pohostěno

dl milionu chudých. Ačkoliv korunovace pro nemoc

králova je odložena, chudí byli přec pohostění. Bylo
k tomu potřebs 20 tan brambor, čtvrt milionu liber
mass, 125.000 liber chleba, 560.000 balíčků čokolády,
2000 liber hořčice, 36.000 galonů piva (galon — 454
litru), 320.000 sodovek a 1100 liber soli.

Spotřeba dříví v Lomdýmě. Jakznámo.
jest celá „koranovační cesta“ v Londýně, kudy se měl
průvod bráti, dlouhá 16 kilometrů a po celé své délce
bylo zastavena dřevěnými tribnnami. Z dřeva toho
dala by se postaviti stěna, která by byla 4600 angl.
mílí dlouhá, dřevo předetavuje les o 800 akrů; 27
oceánových parníků musilo dřiví do Loodýna přivézti
a jen za dopravu zaplatilo 66 240.000 zl. Cena tribu
nového dřeva páčí se na 6 milionů zlat. Nyní ovšem
drahé toto dřívívšade etrhují a prodávají je za babi.

Kající Magdalemy. Paní a dívkynejbo
hatších a nejváženějších rodin amerických náležejí ku

prětekému řádu sester P. Mary v klášteře ev. Gabriela
v Peekukillu. Téchto dnů konala se slavnost, při které
reverend. Willinu Walter a představená řádu matka
Edith ku třídenním exerciciím zaváděla do kláštera
100 dam z nejlepší novogorikeké společnosti. Ženské
exercicio konají se po tři dny začátkem měsíce června
jako závěrek jsrních zábav. Dámy, které exercicie pod
nikejí, musí tři dny pobýti v klášteře, osm hodin
denně se modlí a zpívají zbožté písně, osm hodin
denně přemýšlejí,zpytují svědomí a činí dobrá úmysly,
osm hodin denně duše i tělo si odpočívá. Při tom
koždá dáma má avon celu, ve které bydlí sama.
Hlavním požadavkem je přísné a naprosté mlčení.
Letos přiblásilo wo k duchovním cr.čením tak veliké
množství dam, de všechny ani nemohly býti přijaty.
Meri kajícími Magdalenami nalézá se též dcora mno
honásobného milionářeamerického Morgana, mise Dary
Morganova. Vznešené dámy, když exercicie dokonány,
hovoří vždycky a sedšoním o pobytu v klášteře, který
jmenují „ocelovou lásní pro dadi“. Mičení, které dce



tém Eviným zvlášť těžkým přichází, zachovávají Mag
daleny“ velmi vzorně.

Národní pedmik zavádí k nejbližšímuob
dobí školníma další potřeby školské, jeko rysovadla,
břidlicové tabulky, pívátka a očekává, že veřejnost
naše i tyto potřeby, značkon „Národní podnik“ opa
třené, u všech obchodníků žádati bude. Matiční tašky
těší se bojnému odbytu. První výroba byla rozebrána.
S rozesíláním drabé výroby se právě počalo. Pány
pořadatele zábav matičních upocorňajeme, aby na tudky
matiční při rozprodeji nezapomínali.

Svatováclavský komvikt pro studující
středních škol, řízený muži osvědčenými, s akade
mickým vzděláním, kteří budou slabším žákům i po
mocníky a učteli, zahájí letošním úkolním rokem
sorganisovanoa Čínnost svou. V ústavé pečováno bude
o pořádek, pravidelnou práci, odpočinek, vše na zá
kladě křesťanském a vlasteneckém! Ta dostane ae
studentům péče jak v rodině a při tom rodičům lze
se přesvědčiti kdykoliv o dobrém zaopatření jich synů
a o pokroku, jaký činí. Ba rodičům o věci podávány
budou měsíční zprávy. Veškery dotazy ochotně zod
poví: Správa svatováclavského konvíkta v Praze II.
v Ječné ulici číslo 4.

Do škol a pemslonátu „Světlé“ ve
Velkém Meziříčí na Moravě kové se zápis od 6.—19.
července t. r. písemně na Dozorčí rada školy „Světlé“
ve Velkém Meziříčí, nebo osobně u předsedkyně paní
Růženy Píčmanové, neb u ředitelky školy slečny Marie
Nahodilové ve Velkém Meziříčí. Školní rok počne dne
15, září t. r a otevřeny budoa jistě oba ročníky stá
vající již „Dvouleté průmyslové pokračovací školy
dívčí“ a penstonát, dále otevřena bude „Jednoroční
obchodní škola dívči“, přihlási-li se do ní aspoň deset
žákyň. Badesli tato obchodní škola otevfena, sdělí ze
přihlášeným žákyním, jakmile se jich počet deseti do
sáhne, nejdéle pak dnem 20 července t. r. Do pen
sionáta možno přijímati i dívky, které chtějí navště
vovati měšťauskou školu dívčí. Měsíční plat v pen
eionátě 32 koran za byt a strava. Dotazy zodpoví
ibned a zašlo programy Dozorčí rada škol „Světlá“
ve Velkém Meziříčí.

Velkolepý sjezd sdrnženýchspolkůokresů
královéhradeckého, necbanického, jaroměřského a ho
řického pořádán bude dne 13. července u rozhledny
mezi Lípou a Chlumem. O pohodlí účastníků bude
všemožně postaráno, Odbývání sjezdu označeno bude
vztyčením praporů na Chlamě a nz Probluzi. 13. čer
vence tedy na místě s!avnostním na shledanon|

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 28, června 3902 1 hl.

pšenice K 15-59—1640, tita K 12 30—18 60, ječmene
K 9:30—1000, oven K 6-80—7-60,prosa K00 0—00'00,
vikve K 970—1020, hrachu K 1800—2000, čočky
K 17-00—24-00, jshel K 1800, krap K1600—24'00,
bramborů K 250—300, jetelového semínka červeného
K 00:00—00-00, jetelového semínka rus. K 0000
—9000, máku K 38:00—+0'00, lněného semene K 17-20
—19-30, 100 kg. žit. otrab K 12:00,pšenié. otrub K 1150,
1 kg. másla K 2-00—2:40, 1 bg. sádla vepřového K

1-40—1'76, tvarobu k 052—086, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 1200—165'00, jeden g cibule K
32-00—00-00, jedna kopa drobné zeleniny K 40:0—1*20,
1 kopa zelí 0:00—000 K,1 pytel mrkvo 0:00—00'00,
tkopa salátu K0 00 —*80,1kopa petržele K 0 00—0'00.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Janu Nep. v Hradel Králové
bude

vo středu, dne16. července1902, o 2. hod.odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertina“, Jiříková tří

da č. 300. I. v Hradci Králové.

Dr. Jam Soukup, Dr.František BReyl,
předseda. jednate.

= SUKNA -A
na taláry a jemné modní látky

. 0pro pány ž dámy
k nastávajícímu období

va nejlevnější pevné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové

Závod založen roku 1834.

P———,—,,—,—,,
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi
"v

Přanilš JIDOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Páni kuřáci pozor! Nodostižitelnýpožitek“
Jediné z nové patentní, všeobecné oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne
škodné „kourení, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a skodlivého nikotinu sprostí.
Znečístění odlivky vyloučeno. r kus K 1'40, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.
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Oltář

poučná1 modlilebníkniha
i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PB“zasíláse "i

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
XXXIX

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k, povolené kanceláři jen

F*-raha=II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.

dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Fsárna a dílny: na Letné,Belerd.
dého třída 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 90, Budova Sv.- Vác

lavské válolny,

doporučuje uctivé: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křiltelny, konsoly, evícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Honovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch ad nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty besplatne a

rranko. Ceny levné a přísnívé plutební podmínky.
BF Cesty k poradám konají se na vlastní náklad

ŤOVÁrNAwww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
E ve Vysokém Mýtě
PR dříve závodna sušitkování ovoce, ný 3%
pr. 1886, nejstarší sveho druhu v ČecháchKA

— nabísí — ý

| koňak, slivovici, borovlčku, Jeřabink
rumy a punše, likéry, studkéovecné
víme, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šsmpaňeké.)
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takov
jakosti velmi levný kóňaka “ :
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Zá.od vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaillí
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými díplomy s právem rašení slaté ms .

Vzerky zdarma a franko,

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová os ukázku E

ne na požádání franko zašlou.

Jan Kryšpín,
J.S gnoveoná

odbornýuměleckýzávod
pro

malbu oken kostelních
PRAHA--I.,

6. 145 st., Malá Karlova ol. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučnie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Šelelnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborné
rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

SRB“Nesoetnaveřejná i písemnápochvalná aznání. "ij
Založeno roku 1886.

Příležitostné dary.

— Yáclav Šolo,
| zlatník a stříbrník,„přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporačaje 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, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první |
i jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých

druhů se zárukou 1—3roků za ceny levnější |
než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají s levně zhotovují, též
veškeré aprávky hodinek se vyřizuji. |
EP“ Vše za levné ceny. "fi

! Staré skvosty se kupují a vyměňují. |

HE

NcUIa
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tarárna ma KyEallna

nirovou A UmĚÁ hnojiva

Navštivenky
všech druhů

nabízíBiskupská
knihtiskárna.

T,Břeclavi- Poštorné

4.7 Llska-Boztokách.

Veledůst. duchovenstvo, sl. řeholim, ustavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k myti, šínky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Natom a
Sehavíng colnimbia 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 mebe
pemíze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Záciky 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., Eliščina tř. 1 a.

Vzorně zařízené

slatinné lázně
VELICHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené proti rheumatismu,
dně, ischyas, dále pro chudo=
krevné, skrophulosu, nemoci

, ženské atd.
Uplně suchá polohu.

Výborná restaurace v režii. — Ceny
mírné. — Pošta a telegrafní stanice
v lázeňské budově. — Pro P. T. obe
censtvo s okolí, pokud toto nehodlá
v lázních bydleti, a pouze do lázní
zamýšlí docházeti neb dojížděti, dal
nový láseňský lékař p. MUDr. V.
Maza sřídití svláštní pohodlnou míst
nost, kde po vzsté lázní lze si odpo
člnouti a se sotariti. ———————

Račtesl
o ai

VZOR

ně zařídil jsem fotografický atelier v Hradci
Králové (v Adalbertina) a doporučojí jej přízni
volectěného P. T. obecenstva, J. F. Langhans,

c a k. dvorní fotograf.

Kostelní náčiní
BF“ vlastní výroby"Nl

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učíňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Téř ne splátky bez zvýšení cen!

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

p.. náležejí
ci před

měty

přesně
zhoto

»sRůženocovávýrobna«
Praha 1.,Konviktská ul. 206.

Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

KANRNNNNNNNNINNN
OBRAZY

W olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
A produkce nábošenské a historické, srcadla,
E rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravé,
solidně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
potřeby, všdy vejnovější

DIE“dopisnice"i
a vše do oboru papírníckého spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

Joset Kieslich
o Hradci Králové,

Uměleckýzávodpro kostelnípráce a výrobu x
rámců založen r. 1891. x

NNN

“ a

výůt
zlatých a stříbr,
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

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 kostelni

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografle a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány n rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk,
zboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky drnby, jichž
v domácnosti jeat třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.



PALDU

Pozor

x

Ústav ku vzdělání učitolek v Ohrudimi

IX] nestává ze čtyř ročníků a z přípravky; jesttedy přijetí každoročně možné.

Obchodní jednoroční Kury,
pro dívky škole odrostlé, by vzdělati se

č mohly k samostatnému vedení, neb zastávání rodičů v obchodě.
: ' ' .v

Ústav vychovávací V Olaiňanách
4 pro dívky každého stáří, kde lze nabyti

| $| vědomostí literních a přípravy do ústavu
(6 učitelského pro dívky, které nemají příle
! | žitosti navštěvovatí školy měšťanské v „po

i kračovacím kursu“, Zvláště se hodí ústav
„5 tento pro nastávající nevěsty, by se vycví

čily ve vaření, vedení domácnosti, ročních

| i pracích (šití šatů), kreslení střihů, hudbě,

| 1 řeči německé, francouzské a hospodářství,|

| Příprava na zkoušky industrialních učitelek
" a pěstounek.

Německý ústa v Koolářově U STÍNY

« pro dívky, by nabyly vyššího vzdělání
v hudbě, vycvičily se v ručních pracích

" (šití šatů), vaření atd. Konversace německá.

[č Stravné obnáší 30 K měsíčně, sirotci při
+. jimají se za 20 K.

ode nn
uprostřed menšího města v Čechách, hodící
se pro každý průmyslový závod i obchod, na
stálé vodě s celým zařízením i úrodou na
20 korcích pozemků dobré jakosti v ceně
34.000 korun.

Laskavé nabídky buďtež podány na
adresu: „Dobrý podnik“ post. rest. Velký
Lukov, Morava.

!

Lidový nápoj.

v baličkách

a 20h
v sáčkách

dó4h| a5h
ma naše ochranné snámky.

ČJ

vedle o. k. loterie?

Též správky, zvláště houslí příjímá

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levné
kazatelny,"ili

ORP“Boží hroby, "il
SRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

Bursa práce v Hradci Králové,
Přijmou se učňové u řádných katolických

mistrů na různá řemesle. — Dotazy ma dvojitém
koresp. lístku přijímá

$os. Polák st. o Hradci Kr.

i Reservní fondy
K 100.000—

| Clearing pošt. spořitelny
č. 826.505.

Převodní účet
Rakousko-uherské banky.

X

Za hospodyni
do katolické fary nabízí se dívka 30 r. stará,
sirotek, velmi pracovitá, zbožná a věrná, ve
vaření i v ostatních domácích pracech úplně
obeznalá. Nároky na mzdu skromné. Dívku

doporoučí vřele duchovní správa.

Laskavé nabídky do administrace t. 1.Ed
L a

Josef Neškudla,
c a kr. dv. W dodavatelvJablonnémmadOrl.č.d.M

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstvu
svůj všudež osvěděsný u mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dv. výrobní závod

všedk kostelních ařamoniů
praporů s kovového náčiní. — Ilustr,
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se sauílejí.

Adresa vždy doslovně úplná.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlucení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8

udoduBoGadudujh

losti. Starý závod můj můde se vykásati detnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje so tedy ksa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, cíborií, relikviářů,
addobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacidkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.



Co jest život?
Boad kašdý z nás pocítil zvláštní jakýci

dojem, když najednou v noci ozve se na nlici
křik: „Hoří, hoříl“, když ve křik ten mísí 8e
kluk eblhajícího ee lidu, když zvon, který
mám o slavnostech radostných -Jibosné-swaky
vydává, emutně, ba děsivě v přestávkách zvučí
a když rudá zář osvětluje noční temnost. Nade

všecky pak jiné dojmy utkví v člověku, jenžtoho byl svědkem, výjev při požára, jský

hany když z hořícího sťaveníze spánkulidného vybarcovaní lide v nočním oděva
vybíhají ven, vše v domě nechávajíce a jsouce
rádi, že aspoň ten „život“ zachránili.

Jak důtklivě tu odpověděno k té otázce:
Co jest život? Odpověď tu zní: Nejdražší sta
tek člověka, to jest život.

Ovšem že učenec v jiném emyslu hledá
odpověď k této otázce. On chce poznati tu ta
jemnou, přepodivnou sílu, která n. p. v člověku
působí, že tělo jeho žije; to stlu, která když
se z těla ztrácí, tělo se rozpadá v huilobu.
Co jest tento život? Tajemství neproniknutelné
to jest. Víme, že život v těle působí, dokad
tu jest, a že nastala smrt těla, když zmizel,
ale co ten život jest, žádný přírodozpytec,
žádný lékař nepověděl,nepoví,atak, abychom
86 o oěm zrakem, nebo bmatem přesvědčiti
mohli, život nám ukázati nikdy nebude moci.

Ale právě ten život jest důkazem, na
jakém omyla jsou nevěřící „učenci“, kteří
nechtí nic za věc skutečnon přijati a uznati,
než to, co jako hmota některým smyslem po
znati Iso. Právě ten život, ta životní síla v nás
jest skutečné, ale smysly poznatelna není.

Život nám tedy hlásá, že jeou také věci,
které emysly poznati nemůžeme. A tím právě
poražena jest celá „flosvfie“, která by ráda
doši i dacha, a tudíž i Boba upřeln. Smysly
ovšem poznáno býti nemůže, co jen duchem
jest, nebo co hmotou není. Ale z toho nená
uledoje ještě že toho vůbec ekotečně není.

Tim ochotnějř nepředpojatý rozam po
drobuje se filosofii křesťanské, která o životě
v těle lidském očí, že pochází od ducha člo
věka, ktorý myslí a volí, ale který táš podivu
hodnou silou svou tělo oživuje. A proto tatáž Á
losofie učí o zvířeti, že ani ono, ba ani bylina
ení jen hmotou, nýbrž te život ve zvířeti
v bylině je zcela něco jiného, než hmota. I
ve zvířeti jest skutečně něco amysly nepozna
telného, co má v sobě pudy zvířeti potřebné,
aby poznávalo a konalo to, k čemu zvláště
stvořeno jest, co však télo svířecí spolu ošivuje
a proto se v tom smyslu i o duši zvířete
mluví.

Jestliže však vše, co životem jest, ta
jemstvím jest a zůstane, kterak bychom mohli
chtíti, aby Původce života mobl býti viděn,
hmatán, slyšen atd,? A jestliže obživitelem
těla jest nehmotná a tudíž neviditelná bytost
— duch, což divu že ten, od něhož život
všecken pochází, jest bytost nehmotná —
duch? Ale právě proto navždy zůstane pravdou,
život, a tím více doch, doše jest smysly ne
poznatelným — tajematvím.

Co jest život? V jiném ještě smyslu užívá
se toho slova Je to život na tom světě! Tak
volává se! Nemyslí se na ta silu daše naší,
která naše tělo ošivaje, nýbrž na to, že vůbec
Da tom světě žijeme. A ta napadá mi, co jsme
nedávno četli z knížky: Omladina a pokrokové
hnutí. Jeden takový pokrokový Študent píše:
„Co je život? . . Vlna (vzedmutí vody), která
se zvedne a v okamšíku smísí. Za mmou trochu
špíny, vegetování (živoření) sanedbaného hocha
(Štadenta) uprostřed mádhery velkoměsta, sbývá
pár let a potom — shasne svíčka a opona (jako
v divadle) spadne. Celý svět je jedna porod
nice, blázinec a pohřebiště.“ Tam tedy dospěli
naši mledí vzdělanci — o náboženství připra
vení!$ To je jejich život, špína — nemravnost
— rězorvanost — bláznění — a zhasnatí
svíčky!? Tam to přivedly ty naše velebené

Her bas náboženských zásad; bez pravé Úosofie

V Hradci Králové, dne 25. července 1902.

Tážeme se: Nač tedy na tom světě žiti?
Nač se v tě špíně broditi, nač čekati, až ta
amrdutá a čadící svíce zhasne? Proč nechati
srdce rozervaností trápiti — a hlavu blázniti?
A k čemu ty všecky řeči, spisy, ty štvanice, aby
ti koupí klerikálové, kteří mají o šivotů jiný pojem,
taky jem Jivořili, jako ti sanedbaní hoši, študomti?
Proč, kdyš jsem sám 'roseroanec, mepřeju pokoje
jiným?

Což divu, že při takovémhle vnitřním
stavu našich Štadovaných i neštudovených,
z náboženství posměch si tropících mudrců,
již ani to u nich pravdou není, že život je
statek nejdražší. Což diva, že pokrokoví lidé
zcela jinak k životu se chovají, než nezkužení,
kteří z hořícího stavení utíkají, jen aby život
zachránili. Což divu, že dle „pokrokové“ mou
drosti nejdůsledněji jedoá, kdo tu svíčku
zhasne, čili kdo se zavraždí. Ovšem jinak jed
nají a žijí ti, kteří nejsou „pokrokoví.“ Ti
svou „filosofii“ čerpají z knížky, která se na
zývá katecbismem. A ta knížka to jest, která
nejvznešenější a vejčistší pojmy o životě ob
sahuje Dle této knížky jest smrt oddělení
duše od těla. Duše tedy tělo oživoje. Ale dle
této knížky, i když tělo se rozpadává, „svíčka
se nezháší, oponu-nepadá“ Naopak! Dle této
knížky volá každý nepatrný klerikálek 9 bás
nikem Zeyorem: My budeme překvapeni. Po
odloučení se duše od těla vzejde duši světlo
lepší, než kterákoliv filosofie dáti může. Duše
začne „patřiti“ na Boha, to jest jej co nejdo
konaleji možno poznávati. Dle této kolžky
opona vlastně nepadá, ale zdvihá se vzhůru.
Tajemství, co je život a co je pramen jeho,
Bůh, se teprv odhalí.

Ale knižka ta učí tadíž jinak i o šívotě,
pokud jest trváním člověka v těle na zemi.
Prostnými — filosofy a pokrokáři pohrdanými
— slovy dí: Bůh lidi stvořil, aby ho poznali,
ctili, milovali a tak spasení byli. Proto naši
křesťanští neštudovaní filosofovéz těch českých
chaloupek praví 8 Komenským, še Jivof na
tomto světě je přípravou k šivo/u věčnému. Již
zde má člověk svého Stvořitele pokud možno
poznati, ctíti a z lásky k němu taky -ho
poslouchati. Tu ovšem pak není život jen
trochu špíny. Tu se pravý katechisma vyuče
nec hledí „čistým“, to jest dle zákona Božího
žijícím člověkem činiti, a pokad sem i tam
nějaká ta skvrna na duši padne, hledí se zase
sblížením se s Bohem, láskou očistiti. Tu však
život taky není živoření. Naopak! Tu při všech
těch svízelích je radostný, čilý a zdravý
šivot. Ta ovšem svět je taky porodnicí, ale
jak vznešené věcí věří katolík o manželství a
tadíž o narození člověka, tvora pro Šivot věčný
určeného! Tu je ovšem pohřebiště, a skaue
i tu slza leckterá, ale tu těší naděje obsažená
v slovech: Kristas vstal z mrtvých i my vata
neme. Blázince však toho, v kterém jsou lidé,
ač mozek zdravý mají, tam, kde je katechis
mus světlem rozamu, není. Tam často až ku
podivu lidé prostní vše moudřeji posuzují, než
tak mnohý „pokrokál.“

Co jest život? Co jest život celých ná
rodů? Národové, kteří jednají dle ačení kate
chismu o tom, že život pozemský je přípravou
k životu věčnému, mají velikou sílu životní.
Národové bez katechismu hromadí mravní
Šplnu „uprostřed nádbery měst,“ živoří i když
zdánlivě veliká průmyslové podniky, nmělecké
výtvary, podivuhodné stavby a podobné věci
„pokrok“ jejich zvěstají, stávajícese dohořívající
svíčkou právě tenkráte, když si nejvíce na své
slávě zakládají.

Byl jeden doktor dle řádu všeprašáků
nynějších a nazval Rakousko dohořívajícím
doutnáčkem (františkem). Dohoří-li, což nedej
Bůh, stane se to tím, že Rakousko stalo 86
„pokrokářským“ čili že samo vypadilo pravé
nčení o životě z přemnohých doší občanů svých.8“

Imserty se počítají levně.
Olmova vychdsí v pdlek v poledne.

Ročník VIIL

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 23. července.

(České státoprávní stamovisko a souhlas spolu
pracovníka „Národních Listů“ s nuceným oyklé
sením se „hierarchů rakouských“ (!) s Pruska. —
Botič — Útok na „Kollej Arnošta s Pardubic.“)

V aeděli dne 20. t. m. uvedly „Národní
Listy“ na denní pořádek kus do jisté míry
důležité státoprávní otázky. Spůsob, jakým
zmíněný list otázku tu, zajisté že bez souhlasu
a vědomí celé redakční své rady i bez plno
mocenství výkonného výbora a poslaneckých
klabů politické strany, jejímž jest orgánem,
luští, nelze jenom tak přehlédnoati a mlčením
pominouti.

„Národní Listy“ v lokálce „Rozdělení vrati
slavské arcidiecése“ vykládají, že prý „z dří
vějších dob a jaksi na doklad, že hranice cír
kevních obvodů jsou pevnější, než hranice
obvodů státních, panují v ohledu církevním
mezi Rakouskem z jedné a Pruskem z drahé
strany zvláštní poměry. Hrabství kladské, nyní
součást Pruska, náleží k arcidiecósi pražské,
část Slezska rakouského k pruské arcidiecésí
vratislavské.“

K tomu svéma výklada dovoli nám „Ná
rodní Listy“ učiniti snejvětší šetrností několik
příslašných poznámek.

„Národní Listy“ jsou listem státoprávním
a proto nás překvapuje, že i přes nynější stav
věcí a jeho názvy zná jejich spolapracovník
jenom pojem „Slezsko rakouské“. Čeští stá
toprávníci i s drem. Juliem Grégrem znali
vždycky pouze jenom „vévodství slezské“ nebo
„Slezsko horní.“ Proč, to pan pisatel lokál y
námi citované má věděti sám a nemá pv Ná
rodoích Listech“ najednou stavěti se na sta
novisko, proti němuž Časopis tento ud svého
založení až dodnes skutečně záslužně politicky
pracoval.

Že hrabství kladské patří dodnes k arci
diecési Pražské a že část Hor. Slezska náloží
k arcidiecósi vratislavské, to znamená, že dodnes
mají v Římě více vážnosti a šetrnosti ka ko
raně české, od níž praský král Bedřich Veliký
Dolní Slezsko a hrabství kladské násilně urval,
než-li má vážnosti a šetrnosti ku koruně české
spolapracovník „Národ. Listů“. Že Řím ochotně
tak jako on česká diecése ihned nerozhraničil,
jak by ei byla praská politika přála, to jenom
svědčí, že loupežné « násilné oderváníDolního
Slezska a hrabství kladského od korany české
t. j. od státu českého doposud neschválil. Více
o tom podotýkati netřeba. Kdyby byl Řím tak
učinil, byla by to Škoda jenom a především
pro český živel a pro české státoprávní vě
domí — — Že na tyto poměry pisatel uvedené
námi lokálky „Národních Listů“ zcela jinak
pohlíží, nechceme ničím jiným a nijak jinak
vykládati, než-li že o záležitostech těchto cení
tak informován, aby o nich bez škody a zmatků
mohl v „Národních Listech“ psáti

Jest-li zrovna nynější vratislavský pan
arcibiskup zdá se býti někoma málo objektiv
ním v ohledu národnostním, to nemusí býti
při pomíjejícnosti lidské příčinou k vyvolávání
otázky, jejíž luštění by politika pruská všemi
desíti pro další budoucnost ochotně přijala do
posleduí písmeny, jak je pan pisatel lokálky
„Rozdělení vratislavské arcidiecése" v „Národ.
Listech“ nayrhoje, pravě: „Se stanoviska našeho
přáli bychom si, aby pokus. vykliditi Prašáky
bierarchy ze zemí koruny české,se zdařil. Neměli
bychom ostatuě ničeho proti tomo, kdyby mu
sili se vykliditi hierarchovérakonští z Pruska.“
Toto „stanovisko jeho“ stamoviskem českým není!

Jak je známo, v Prosku žádný „rakouský
hierarcha“ nemá co dělat. Pouze „hrabství
kladské“ jest od založení biskupství pražského
přivtěleno k arcidiecési pražské a dnes je tam
následkem toho vrchním pestýřem „primas
království Českého“. A proč by se o vyklisení
tohoto primasa království Českého ze krajin
ještě nedávno k české koraně náležejících a



kde doposud na 10.000 Čechů žije, měly za
sazovati zrovna „Národní Listy,“ to ani sebe
liberálnější český státoprávní politik ze příčin
výkladů nepotřebujících chápati nemůže.

Pokud pak se vratislavského pana arci
biskupa týče, toho náměstkem zemského hejt
mana ve vóvodetví slezském jmeuovala vláda
vídeňská a v ohledu náboženském v arcidiecési
jeho, pokud jebo moc jako arcibiskopa sahá,
panují daleko větší ohledy knárodnosti české,
než-li jaké ku katolíkům české národnosti pa
pojí v arcidiecési vídeňské.

Nechceme se dále o této záležitosti šířiti,
ule má-li vlivoplný politický list ten dobrý
úmysl, v církevním ohledu české národnosti a
českému státoprávníímu stanovisku posloužiti,
pak musí počátek působení svého zahájiti
s potřebn.mi k tomu vědomosvmí a tam, kda
jest přirozené jeho východiště. Kdyby vídeňská
vláda projevila přání, aby se všude v soustátí
habsburském v ohledu církevním české národ
posti vlídně vstříc vycházeloa kdyby mlado
čeští poslanci mlčky nepřipouštěli opačná
opatření různých světských úřadů a kdyby 8e
o respektování českého živlu především v arci
diecési vídeňské zasadili a kdyby vládu 8 pří
slušným odůvoduěním upozornili na to, co se
jim na působnosti vratislavského pana arci
biskupa nelíbí, zajisté by nebylo potřebí vy
volávati novou otázku, jež by poslední zbytky
soavislosti a přináležitosti Dolního Slezska a
Kladska ku koruuě české hleděla vybladiti a
sice dokonce na přímlovu spolapracovníka —
„Národních Listů.“

To snad postačí, aby bylo v této záleži
tosti jasno. Kdyby pisatel „Rozdělení vrati
slavské diecése“ v „Národních Listech“ po
kračoval spůsobem, jak dne 20. t. m. začal,
bylo by to ve přítomné době záslužnou prací
„pro krále pruského“ a kdyby něčo podobného
navrhoval a otiskl jiný list, octl by se jistě
za to ihned a docelu právem v — „Šípech“.
Další nějakou polemiku o této věci máme za
zbytečnou, bnde lépe, když se o ní pomlčí;
ale kdyby další výměny náhledů bylo potřeba,
my 8 bojiště poraženi neodejdeme. Jsme o tom
přesvědčeni, že největší část české žurnalistiky
a veřejného mínění přidá se v této záležitosti
ke emýšléní našemu, vlastně ke smýšlení, jež
česká naše minulost i budoucnost diktuje a
vyžaduje.

Na dolním toku potoka Botiče leží čtyři
města, z nichž jedno je dokonce královské
hlavní a ačkoliv se ne o potřebě, ale přímo o
paléhavosti regulace a zaklenutí této stoky
již celé čtvrtstoletí mluví a tiskne, předce
a žádoucímu jejímu uskutečnění pořád úedo
cbází. Ponechávati další luštění této záležitosti
akademickému rokování, pokládáme za dnešní
doby za nepřípustné. Zaklenutí u regalace Bo
tiče uznány jsou dávno za nezbytnou potřebu,
která dalších odkladů nestrpí a proto jest to

FEUILLETON.©
První palírník.

(Dle Tolstého).

Chudý mužík ruský jel časně z rána na pole,
aby je zoral. Jel bez snídaně, pouze krajíček
suchého, okoralého chleba vzal sebou. Když dojel
na pole, svlekl svrchní kabát, položil jej pod keř
a zamotal do něho chléb, určený k snídani; pak
se dal do práce. — Když byl několik hodin oral,
ozýval se žaludek, dožaduje se nějakého občer
stvení; že pak také kůň byl unaven, vypřáhl ho,
aby se mohl trochu popásti, sám pak bral se ku
kři, aby jedním rázem posnídal i poobědval. Sotva
však kabát rozbalil, zpororoval k nemalému ustr
nutí, že chléb jest ten tam. Dobře věděl, že dal
chléb do kabatu a uložil pod keř. Také nikoho
nepozoroval, že by byl šel okolo, a přece byl
chléb ukraden; snídaně i oběd byly pryč. —

Neviditelným zlodějem byl však ďábel, který
proto chléb ukradl, že se domýšlel: sedlák bude
klíti a nadávati a ďábla za pomoc a přispění pros
siti, Avšak mužík byl úplně klidný a pokojný.
Ovšem žaludek kňoural podivně, ale mužík těšil
se jak mohl, dodávaje sí zmužilosti slovy: však
já hlady nezahynu, a ten, jenž chléb vzal, jistě
chleba potřeboval. Nechť mu slouží ku zdraví! —
I šel mužík £ nejbližšímu potůčku a občerstviv
se čistou vodou, dal se opět do práce. —

Dabel byl nemáiv rozčertén. že se mu plán
nezdařil, že sedláka ku hříchu nesvedl, i šel mrzut
a rozhněván do podsvětí, kdež musil podávati
zprávu o zmařeném plánu. Avšak s nedobrou se
potázal; neboť představený, pod nímž slvužil, ho
peskoval: «Což pak se opravdu nestydíš, ty
hloupý ďáble, že tě hloupý a neučený sedlák
přelsui? To by tuk bylo, aby mužíci a ženy jejich
zvykli si tichosti a trpělivosti. Pak bychom my
vládcové temnosti mohli nechali všeho; vždyť by
pak říše naše byla bez poddaných. Milý brachu,
to není tak snadné, Vuri, a nevracej se, dokud
nějakým ďábelským kouskem, ale podařeným si

jednou £ nejpřednějšícn povinnosu predevětm
pana místodržitele, aby s největší rozhodností
na vykonání toho naléhal. Kdyby některý sou
kromník daleko mouší stoku toho draho, jako
je dnes Botič, v některém městě nepokrytou
téci nechal, zajisté že by ibned byl z několika
etran vyzván k bezodkladnému jejímu zakrytí.
A Botič rok od roku špinou a neřestí svou,
jiš ze čtyř měst sbírá, valí se klidně obvody
jejich dále. Dnes již i „Humoristické Listy“
omrzelo dělati „na tento pořádek“ vtipy.

Ostatně, kdo od dubna do listopadu tok
Botiče viděl, toho vtipy přejdou nadobro. Ten

tivými nejsou pro nikoho.

covního lidu, naž při regulaci Botiče je příle
žitosť k jeho znměetnání a docílí se při tom

při tom práce, jit jest vykonati třeba a sice
čím dříve, tim lépe. :

pod jménem„KollejArnoštaz Pardubic“ ústav,
jehož účelem jest starati se o vhodné ubyto
vání a stravování studujících na vysokých
školách pražských. Do kolléje té přijímáni
jsou studující náboženství katolického. Jaký
jest výsledek její existence, to nejlépe hlásají
sta její bývalých chovanců, to hlásá nová leton
vystavěná její budova a to hlása nával stodu
jících, kteří o přijetí do ní žádají.

Po deset let kollej ta měln pokoj. Až na
jednou letvs v „Časopise pokrokového stu
dentstva“ byl proti ní uveřejaěn článek, který
nesvědčí o ničem jiném, než-li o hloupé zlo
myslnosti. Článek ten totiž varuje rodiče, aby
prý své syny: odrostlé akademiky, záložní
důstojníky, kandidáty různých doktorátů atd.,
do kolleje té — na byt a stravu nedávali a
uvedením několika uličnictví chce dokázati,
jak je to pro takové pány nebezpečným. Ne
chcerne 80,0 nechutné této věci šířiti, ale prostě
konstatujeme, že útok na kollej tu, jejž některé
časopisy reprodukovaly, pověsti její jenom po
sloužil. Účelem útoku toho to vlastně nebyld,
ale tak to dopadlo. Mohli bychom zde napsati,
že každý se má starati především sámo sebe,
jak je vychován nebo jak své dítky vychovává,
poněvadž však útok tento na „Kollej Arnošta
z Pardubic“ má své kořeny v neuvěřitelné
dnešní rozháranosti katolické stramy v Praze,
nenapadá nám protikatolické vývody-jeho od
mítati. Prostě jenom k tomu poukazujeme, že
se v závisti a nenávisti mezi katolíky zabíhá
v Praze poněkud daleko a že se zde zapomíná
na přísloví, že „se děbánem chodí 8e tak dlouho
pro vodu, až se ucho utrhne!l“ Je to hanba,
že, když se v Praze někomu z katolíků něco
daří, ihned jiní, pro veřejné působení ne
bodící se katolíci nejošklivějšími zbraněmi
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nezasloužíš chleba, který's mužíkoví ukradl. Ne
zvítězíš-li běbem tří let nad mužíkem, vykoupám
tě ve svěcené vodě.»

Svěcené vody se však každý ďibel, jak dobře
známo, hrozně bojí, což tedy divu, že ďábel bez
průtabu vydal se do světa, aby vykonal úlohu,
kterou mu pán jebo uložil. Ale kudy do toho,
jsk to navlécí, aby došel cíle? Dlouho přemýšlel
a rozvažoval. Konečně se mu plán zalíbil, A sám
Jsti své dábelské se podivuje, jal se prováděti
dilo své s podlostí právě ďábeiskou. Dal se naj:
mouti k sedlákovi do služby, a sedlák, který
neměl ani nejmenšího tušení o tom, koho do
služby najímá, milerád nobídku přijal. Kdo by
také byl řekl, že v čeledínu, který bloupě a pi
tomě se tvářil, jest ukryt potměšilý a úskočný
ďábel. Nastávalo suché léto. Dábel, který povětr“
nost předvídal, poradil sedlákovi, eby letos roz
séval obilí na močály a bažiny, a když sousedé
pro vedro a sucho nic na poli neklidili, měl sedlák
hojné žně, = prodal obilt tak draho, že nikdy
ještě za úrodu tolik nezískal. A vše to spůsobil
mu nový pacholek, což divu tedy, že byl 8 ním
úplně spokojen.

Příštího roku předvídal ďábel, že bude po
větrnost deštivá, a radil zase sedlákoví, aby na
vyvýšených polích obilí zesel, a když v době de
štivé obilí sousedů lehlo a hnilo, měl sediák žeň
přehojnou, a urodilo se mu tolik obilí, že ne:
věděl kam s ním. A právě na tuto chvíli čekal
ďábel a nabídli sedlákovi, že ho naučí, jak by vý
hodně obilí zužitkoval, slibuje spolu, že bude míti
užitek neobyčejný. Sedlák ovšem milerád nabídku
přijal, a ďábel dal mužíkovi návod, jak se z obilí
páli kořalka. Mužík okusil nového nápoje, zprvu
jen málo, později více a také nápoj nový i s0u
sedům nabídl, kterým onen výborně chutnal.
Ďátel se radostně po straně chechtal, vědělť, žo
jest u cíle Kus okoraléhoa tvrdého chleba,který
sedlákoví před dvěma lety ukradl, dobře si za
sloužil. Nyní nemusi! se již obávati, že bude proň
ustrojena koupel ze svěcené vody.

Ubíral se nyní do podsvětí, aby pána svého
pozval, by sám se o tom přesvědčil, dobře li

hledí zdar ten zmařiti. V posledních letech
jsou protikatolické listy pražské přímozahr
novány podávaným jim materiálem, kterýjenom
k tomu směřuje, aby celá řada vážně a platně
ve smysla katolickém pracujících osob byla z
veřejnosti vytlačena a sice sa tím pouze účelem,
aby „katolické pole“ opanovala „klika chudých
dachem“, kterým sice podíl na královetví ne
beském náleží, alo kteří v Praze katolické smý
šlení nanejvýš zdiskreditovali a přímo zničili.
Poukasujeme k tomu se vší rozhodnosti, neboť
meze hlovposti, zlomyslnosti a nepovážlivosti,
6 oimiž musí každý ve veřejnosti počítati, jsou

-- Dovídáme se, že kdyby toto zlovolné řá
dění oné kliky mělo dále pokračovati, že o její
působení vydána bude řízná brožurka, která
bez obledu a pardonu stávající v Praze eitnaci
objasní, která ukáže zbytečnosí a- pasivnost
podniků, jež český klerus v posledních 20 letech

nepřinesly nic jiného, než-li dnešní úplný roz

Rrožurka ta má dále doklady prokázati, proč
laikové a zejména intelligence dnes na kato
lický list a na katolické snaby v Praze zcela
právem poblíží e největší nedůvěrou. Nejsme
pro žádné osobní spory a boje, ale předem
masiime souhlasiti, uby zlovolnostem byla uči
něna přítrž dříve, než-li dojde ještě ke větším
Škandálům, neboť na těch, co nešťastná ona
klika sehnala, jest již více než-li dost.

Obrana.
Jemný smysl pro spravedlnost má

rozhodně „Čas“. Aspoň hořké slsy prolévá, že
musil odvolati ničemuou a zcela bezdůvodnou
pomlavu. Že zdejší p. t. doktoři theologie zlo
myslné pošpinění na sobě nechati nemohli, to
přece uzná každý, kdo má hlavu aspoň trochu,
v pořádku. „Objevy“ Osvěty lidu i Času 8e
bavila borečně Praha i venkov. Slušné hra
decké dámy raději nevycházely, aby ušly nez
bedným pokřikům uličníků. A sbor zdejších
doktorů, jenž nečítá právě sta nebo tisíce členů,
měl zůstati dle logiky „Caen“ chladným. A že
měl „Čas“ odvolati průzračnou lež již před
vyzváním státního zastapitelství po dobrém,
to také každý slušný člověk potvrdí.

Ale „Čas“ se zmítá v horečce nad „vpo
vášlivosti“ státního úřadu. Realističtí mučed
pici praví: „Zatali jsme zuby A opravu jsme
uveřejnili“. Jak by také obudáci nezatinali
zuby, když se toa vynucenou opravou ukázala
avětle jejich láska k pravdě. (To„Čas“ nejvíce
pálí). Leč zaťaté zuby brzy vyconilí, aby jimi
na odvota uštkli hradeckého kněze.

Proč? Poněvadž týž byl obviněn sotva z
tistetho díla toho, co provedl zúmyslně „Čas“
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úkol uložený vykonal. Ova zavítali nepoznání
k mužíkovi, který si pozval četnou společnost.
Sezvalt všecky bohaté sousedy z celého okolí
za tím úmyslem, aby je kořalkou po slovansku a
sousedsku vyčastoval, Žena mužíkova, která sou
sedům kořalku nalévala, byla tak nešťastná, že
zavadila o stůl, při čemž láhev kořalky se vy lile.
Sotva že mužík nemotornost ženínu zpozoroval,
osopil se na ženu celý rozkácený: +Ty mošno
čertova, což pak máš před sebou pomyje, že tak
s tím nakládáš?«

Ďábel šťouchl loktem svého pána, a šeptal
mu: »Slyšel-li's dobře, tentokráte nepraví: Pán
Bůb mu toho požehnejl«

A mužík nadával, lál a klel až se hory €
lenaly. Tu zavítal na hostinu také soused muží
kův, chudý a nuzný baráčník, kterýž se právě
z pole domů vracel, a doufal, že snad také trochu
toho nového nápoje olížne. Avšak soused mužík
nechal souseda baráčníka seděti na suchu, taklo
sám sebou bovoře: »Já vás přece všecky nemohu
tím novým nápojem počastovati, kam pak bych
přišel? Víš ty co, míš doma vody dostatek, zažeň
vodou žízeň.«

Také to se veliteli pekelnému velmi líbilo,

Hosté měli teprv malou opičku, byli veselí,
rozmarní, hovorní a žertovní. Druh druhu po
chleboval, druh druba chválil a velebil, řeč ply
nula jako voda.

Náčelník dáblů poslouchal a šeptal soudruhu:
»Nápoj je činí lišáky; oniť hledí, sby druh druha
ošidil a takým spůsobem záby budouv naší mucie,

sJenom počkej trochu,« pravil malý ďábel,
+z lišáků vychytralých budou záhy vlci hltaví.«

A skutečně bylo tomu tak, Čím déle sedláci
pili, tím hlučnější a hrubší, neurv .lejší byl hovor
Jejich. - Místo slov lichotných a sladkých užívali
nyní nadávek. Nadávky proměnily se v sakrování
a konečné i v bitku, tak. že i tváře i nosy měli
znemenány. Hostitel, který chtěl mezi hosty ob
noviti dobrou vůli, byl za námahu svou řádně
ztlučen.



sám. Nechť tedy vzor utrhačatví a pomluvy
raději bledá „Čas“ ve vlastní redakci.

Podle všeho obstaravatelé „Času“ musí
přečasto „saby zatínati“, jestliže v nich cit
práva úploě neusnul. Každou chvíli čtou v no
vinách o hnusném obchoda živým masem, ale
Jakkoli hlásají humacitu, „zatínou zaby“ .a
mlčí, poněvadž tento kšeft není v rukou „kle
rikálních“, Jest to sice taková ohavnost, kterou
by i pohan odsoudil, ale „Čas“ zatíná zuby,
aby se ani slůvko přes obrada jejich nedostalo,
poněvadž by to židé nesli těžce.

„Čas“ nenávidí „klerikální“ „šartréskn«,
ale o putykách haličských židů, kde se stutky
i všecka kaltura probíjí — sni muk. Zkoumá
všecky detaily katolické víry, ale talmud ne
chává stranou. Uznává sice, že náboženská
otázka není věcí vedlejší, ale nad náboženskými
názory „Práva lidu“ pouze „zatícá zuby“.
Brojí proti „nevlasteneckéma klerikalismu“,
ale germanisující židy, kteří i v nejzastrčenější
české vsi repotí nejraději po německu a vý
hradně německé listy odbírají, nechává na po
koji“) atd.

Svému vzteku proti opravě ulevaje „Čas“
konečně tímto znamenitým nápadem: „Ostatně
() kdybychom my a jiní (') začali Obnově
posílat opravy na skutečné nepravdy a vědomé
() lží, ubili bychom ji do smrti“.

Nu, tohle se povedlol| „Čas“ se pořád
nyní radí s Hajnem, jak proti „klerikalismn“
postu povati, ač má chudák radikální prostředek
u haby; může posílat opravu za opravou, až
Obnovu ubije. Štěstí pro nás, že jest posud
„Čas“ milosrdný a místo oprav zatím jen a
jen statečně nadává a nadává. My ovšem místo
eptlání již předlouhý čas věcně 8 realistickým
denníkem polemisijeme a „Čas“ zůstává až
dosud všecky odpovědi dlužen; leda že si někdy
uleví zabračením o „nepoctivosti“, „hrabosti“,
bez jakýchkoli důkazů.

Neopravnje tento milosrdný orgán naše
Nvědomé lži“ ani ve vlastních sloupcích, ač
mu ani nejmenší chloupak na církvi neujde—
a pak by chtěl posílati opravy do „Obnovy !“

Ačkoli „Čas“ nikdy velikou. moudrostí
nevyniká, přece jen v tomto čase, kdy jeho
nejvyšší neviditelná hlava dlí v Americe, vy
vádí předměty až hnmoristické.

Dá se to konečně omlaviti poněkud roz
čilením nad úbytkem abonentů. Aby získal
„Čas“ náhradn za ztracené syny, napíchl teď
na adici paštiku o knězi Dostálovi —Lnti
nova; snad to přece aspoň na chvíli pomůže.
Ale přes to vše Masaryk své slohy po návratu
z apoštolské cesty pochválí pramálo. Za zúmy
elné Jži jich sice nepokáře, ale jistě za neši
kovnost, 8 jakou tyto lži na trh vystavovali.

(©) Proč se „Čas“ tak okatě židů zastává
a bojí? Vždyť by mu to snadi rabíni odpustili,
kdyby někdy aspoň skrovně uznal některé
chyby Israele. Sazeč.

a=———ě———

Velitel ďáblů nemohl si takového divadla

dosti nachváliti.
+Dobře,velmidobřel« pochvaloval si co chvile,
eJenom počkej,« štířil se malý rarášek, suvidiš

ještě něco lepšího. Druhá sklenice proménila lišky
ve vlky, třetí promění vlky ve vepře.«

Sedláci pili jak do důchodu; vždyť pili za
darmo.
tím hloupější a nestoudnější byly jejich řeči, ano
zmatek byl takový, že druh druha neslyšel, druh
druhu nerozuměl. Nyní vstali, aby vyšli ze svět
nice. Potáceliť se ku dveřím, a sotva že dostali
se na cestu, padli do bláta a do louže, Hostitel
vyprovázel je z domu; avšak také on se převalil
a padl tváří do hnojůvky. Celý zablácený a ušpi
něný válel se v hnojůvce a kvičel jako vepř.

Tu již nemobl se satanáš radostí ovládati,
i pravil poddanému: »Tv's věru převýborný, ano
právě pekelný nápoj vymyslil, ale prosím tě, jak's
to učinil? — | Nepochybně vzal's krev nejdřív z
lišky, z níž + užíkovi vjela do těla lesť a ošemetnost
liščí. Pak vzal's krve z vlka, a tím naplnils srdce
mužíkovo hrubosti a neurvalostí. A kdnečné při
míchal's do nového nápoje krve prasečí — a tak
proměnil's pijana v pravé prase,«

s[ ne,e smál se diblík, »tak jsem já nápoj
nový nebrančoval, Já jsem pouze sedlákoví dopo
mohl k hojné žní. Zvířecí krev v člověku sama
sebou od narození vězí; —ale ona dřímáa nemá
podnětu a pobídky potud, pokud sedlák hledí si
práce a střídmě žije. Naučil jsem mužíka, jak by
mohl z obilí páliti kořalku. A sotva že dar Boží
mužík zkazil, připravuje z něho pálenku, jižto
místo chleba hltavě pije, pak již sama sebou pro
bouzí se v něm liščí i vlčí a prasečí krev. Ať jen
se oddá pití pálenky, pak již pramálo se liší od
zvířete.«

I pochválil satan svého podřízence, že tak
opatrně a zchytrale úkol svůj vyplnil, a v odměnu
udělil mu první řád a nejvyšší vyznamenání,
které satan jen za zvlíštní zásluhy a vynálezy
uděluje,

Politický přehled,
Konečně sněm království Českého dostal se

k vážnější práci, k upravení financí zemských.
Přes odpor vlády, která si nepřeje, sby nejdůle
žitějí zdroj příjmů, daň z piva, ponechán byl
k vyčerpání financím samosprávným, dne 22. t.
m. schválen ve druhém i třetím čtení zákon o
zemské dávce dvou korun z hektolitru piva. Téhož
doe projednána vládní osnova zákona, jímž se
osvobozuje osobní daň z příjmů od přirážek na
další řadu let. Před tím 17. července přijata re
soluce komise pro záležitosti okresní s obecní, že
před úřadem narovnávacím, sestávajícím z důvěr
níků obce, mohou se mezi stranami narovnání
činiti. Dne 18. 1. m. schváleny zprávy rozpočto
vého výboru a pro veřejné práce, vztahující se
k výlohám na stavby vodních drah a kanalisaci
řek. .

Břemena zemského dluhu činiti budoukon
cem letošního roku kolem 60 mili nů korun.

Před blížícími se volbami do zem. sněmu
na Moravě nabídli zástupcové strany lidové další
trvání dosavadního kompromisu strany své se
stranou národní, kterážto pak pokusí se, aby se
v té věci docílilo jednostranného postupu i se
stranou katolicko-národní,

Česko-německé smiřovačky počnou prý opětně
počátkem září buď v Praze nebo ve Vídni, Jedná
prý se o zat'mní kompromis, totiž o stanovení

souhlasiti se zavedením vnitřní úřední češtiny
v ryze Českých okresích, aby nalezena byla cesta
ku projednání ruakousko-uherského vyrovnání.

Sněm slezský 17. července schválil zákon o
berních slevách pro zdravé a laciné byty dělnické.

Sněm dolnorakouský povolil prvnímu spo
lečenstvu vídeňských obuvníků nezúročitelnou
půjčku 200009 K na zařízení tržnice surovin a
ústřední dílny. Vláda pak neschválila předlohu o
připojení Floridsdorfu a okolních obcí k Vídni.

Dne 15. oslavovali Poláci výročí bitvy u
Grunwanldu, kde polský král Vladislav Jagelo
s pomocí ruských, litevských a českých vojsk po
razil něm. rytíře. Zvlášť velkolepou byla oslava
ta v Krakově, při čemž české deputaci prokazo
vány pocty unášející. Ve 35 obcích 4 okresů
v Haliči vypukly stávky polních dělníků, které
vzhledem ku nastávajícím žním nabývají hrozících
rozměrů a následků.

Po rozdílení cen na školách kongregačních
a tím nastalém jich uzavření došlo v Paříži a
v různých městech francouzských k bouřlivým
projevům lidu proti vládě, při čemž policie mu
sela zakročiti. To je ta svoboda, která béře lidu,
co on uznává za prospěšné.

Némci vymohli si dovolení na tureckém
sultanu, aby si vystavěli opevněný přístav nad
Bosporem. Část břehu, na kterém rá tvrz státi,
jest velice blízko Cařihradu a má ohromný význam
v ohledu vojenském.

Od několika neděl lze pozorovati úplný
převrat v chování Boerů. Národní cit jeví se u
nich mocněji než dříve. Mimo to rozšiřují se zase
poplašné zprávy o blížící se válce Basutů, jichž
je na 300.000, s Angličany.

Sjezd českoslovanských kato
« líků v Hradci Králové.

Pořádek sjenda: Vnedělí dne24. srpna
1902. Dopoledne:

O půl 9.hod. Sořadění katolických spolků
před Adalbertinem. V 9 hodin manifestační
průvod ke kathedrálnímu chrámu Páně sv.
Dacha. O půl 10. hod. Slavnostnt kázání Jeho
Biskupské Milosti na náměstí. Za nepříznivého
počasí v chrámě. Slavnostní sbor přednese die
césní cyrillská jednota. O půl 11. hod. Posvě
cení nových kathedrálních věží a pontifikální
mše 8v. Po slnžbách Božích průvod k Adalber
tino, kde se nloží prapory.

Odpoledne :

O půl 2. hod. Vulná schůze ústředního
diecésního sdražení katolických jednot ve dvo
raně Adalbertina a současně valná schůze de.
legátek zemského svazu křesťansko-sociálních
žen a dívek. Ve 4 hod. Ustavující a první
slavnostní schůze v Klicperově divadle. Slav
nostní sbor a uvítací řeč předsedy přípravného
výboru. — Volba předsednictva sjezdu. 1. Řeč:
„O0významu papežství se zřetelem na papežské
jabileum sv. Otce Lva XIIL“ promluví JUDr.
MořicHraban, advokáta říšský poslanec v Olo
mouci. 2. Řeč: „O úpravě sociálních a pra
covních poměrů dělnictva“, pojedná Václav
Myslivec, redaktor z Prahy. Hymna papežská.
V 8 hodin: Přátelský večírek ve dvoraně
Adalbertina, Koncertuje sbor tamburaňů zChras
ti. Dramatickou část obstará divadelní krou
žek katol. tovaryšské hradecké jednoty.

V pondělí dne 25. srpna 1003. Dope.. ledne:
O půl 8. bod. Měe svatá pro účastníky

ejezdu v chrámu Páně sv. Dacha. V 9 hodin.
Druhá slavnostní schůze v Klicperově divadle.
— Pěvecký sbor. Zahájení předsedou sjezdu.
1. Řeč: „O svépomoci rolnictva“, promlaví
Josef Šamalik, rolník a redaktor „Selských
Hlasů“ v Ostrově na Moravě. 2. Řeč: Úkol
katolíků ve XX. stoletf“, nastíní Jeho Milost
Nejdůstojnější pao biskup Edvard Jan Nep.
Brynych. Císařská hymna.

Odpoledne :
Ve 2 hod. Třetí slavnostní schůze. —

Pěvecký sbor. Zahájení předsedou ajezdu. 1.
eč: „O sociálním působení ženy“, pojedná

Augusta Rozeypalová, literní učitelka v Blo
vicích. 2. Řeč: „O vědě a víře“, promluví Th.
Dr. Rudolf Horský, farář v Šárce. Uzavření
sjezdu. Národní hymna. Po ukončení sjezdu
porada v Adalbertinu delegátů katolických
korporací z království českého za příčinou
ustavení společné katolické rady.

Upozornění:

1. Účast ko všem echůzím jest bezplatně
řístapna všem, kteří se vykáží legitimací,
ámám jsou vyhraženy lože a sedadla na tri

buně. 2. Banketu nebude, ale účastníci sjezdu
naleznou levného zaopatření v restauraci
„Adalbertina,“ 3. Noclehy opatří se členům
katolických jednot, jakož i jiným účastníkům
sjezdu dle možnosti zdarma. Nutno však nej
déle do 15. srpna přihlásiti se o nocleh u pří
pravného komitétu. Rovněž nocleby v hotelích
a soukromých bytech na předběžnon přihlášku
obstará a písemně poukáže ubytovací odbor.
4. Při schůzích nedopouštějí se ani rokováuí
ani ústoí dotazy. O udělení písemných projevů
rozhoduje předsednictvo sjezdu. Po sjezdě
upraví se dle stenografických zápisků sjezdová
zpráva a vydá se tiskem v krátké době za
výrobní cena. Přihlášky o zaslání zprávy mo
hou se díti již při sjezdě v administrací „Ob
novy“ v Adalbertinu. 6. Všecky dopisy bnďtež
adresovány: Přípravný výbor pro katolický
českoslovanský sjezd v Hradci Králové.

Valná hromada ústřední jednoty diecésní.
Dle usnesení valné hromady v Pardubicích

roku 1901 konati se má letošní valná hromada
v Hradci Králové. Svoláváme tudíž valnou
hromadu ústřední jednoty diecésní na neděli
24. srpna do místností Adalbertina v Hradci
Králové. Zahájena bude přesně o půl 2. h. odp.

Pořad jednání:

1. Zahájení schůze diecóésním předsedou.
2. Zprávy: jednatelská, pokladní a revisorů.
3. Zprávy funkcionářů výkonných sborů. 4.
Yolby: místopředsedy, 8 členů výboru, 4 ná
hradníků a 2 revisorů. 5. Volné návrhy.

Poznámky. 1. Poněvadž tato valná bro
mada jest jakýmsi úvodem k jednání katol,
sjezdu, který tíhož dne večer započne, jest
žádoucno, abyste jistě co nejvíce delegátů vys
lali, aby účastenství bylo co největší. Každý
delegát musí míti od organisace vyhotovenou
plnou moc, v níž budiž ndáno, kolik členů
zastupuje. (Dle $ 10. stanov za každých 10
členů vysýlá se 1 delegát.

2. Bylo by dobře, kdybyste vyslali kromě
delegátů mužských i některou ženu, poněvadž
současně bude též míti schůzi zemský výbor
křesf. soc. organisace ženské.

3. Dle usnesení důvěrných konferencí
jsoa výkonné sbory přísně povinny k valné
hromadě vyslati některého svébo člena (nejlépe
předsedu nebo jednatele), aby podal valné
hromadě zevrubnon zprávu o stavu organisace
v obvodu výkonného sboru, aby podal přesný
výkaz o fiuancích i činnosti výkon. sborn.

4. Jest žádoucno, aby delegáti i ostatní
účastníci sjezdu z jednot pokud možno přijeli
již v sobotu večer nebo aspoň v neděli ráno
ge spolkovými odznaky; bude totiž v neděli
ráno o 9. hodině slavnostní průvod ke svěcení
věží kathedrál. chrámu Páně, které koná Jeho
Milost ndp. biskup.

Protestujme
v obecních zastupitelstvech a na různých schů
zích proti jednostrannému zavádění vnitřní české
úřední řeči, ale snažme se o úplné provádění

rovnoprávnosti v zemích koruny České!

Z činnosti katol. spolků.
Z Nové Paky. V neděli dne 20. t. m, od

bývala so a nás členská achůze, v níž přednášel
předsoda „Všeodborového adružení“ p. Josef Urbau,



dělník z Kostelce nad Ori., „O úlelu stavovského
edrožování“, kde stračně vyložil stanovy opolka .Vle
odborového sdružení a na konec užitečný epolek tep
všem přítomným vřele odporučil, Kóž | u nás najdov
se četní jeho přísnivci|

Katolická jednota v Hor. Studenci
uspořádá svoji apolkovou schůzi dne 27. £. m. odpol.
ve 4 hod. u p. Václava Pétka v Novém Studenci.
Hlavním bodem programu bade přednáška pana prof.
B. Drápalíka: „O svépomocné organisaci rojnictva
v obci, kraji a zemi“. Po této členové jednoty před
nesou mnohé solové výstupy.

Lid náš Českomoravský libuje si svláště ©ta
kovém člení, kde mu možná kolídati se v citech
a hojněse rosplakati. Nejraději kochá se ve spisech,
o nichž se mu lidé vystavují, jakými by vlastné
býti mělí, a nikoli, jakými ve skutku jsou | Holá
pravda, kde skutečná tvárnost se mu před oči
slaví, jest mu příhš smutná a odporná, a protož
od takových spísů s nechutí se odoracuje a sahá
po kníškách, kde vymyšlené toliko příběhy pro
lehkou sábavu se podávají a kde netřeba si příliš
lámati hlavu. Lid upoulaný citem takové besatarost
nosti, která m-bere svěl, jakým jest, nýbrě jakým
by býti měl, zůstává vešdy slepým, chodí a polácí
se v úzounkém kole několika myšlenek,

Sídlí-l$ pak mímo to vedle národa, jemnéopa
drnou chytrostí oplývá, musí jemu brzo úplně po
dlehnouti a jeho podnošem 1 otrokem se státi.

Matěj Procháska, roku 1861.

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecéšní. V Pánu zesnalí: p.

Václ. Fuchs, (V Vnln.) konsist. rada, bisk. vikář, ma
jitel zl. zásl. křížee kor., děkan ve Vrajtě, + 8. čer
vence (naroz. 1821, vyav. 1848); p. Ant, Herout, (V
Valn.) farář v Habrech, + 7. července (naroz. 1846,
vysv. 1871); p. Frant. Ondráček, (V Vuln.) far. v Pil
níkově, 1 15. července (naroz. 1867, vysv. 1881); p.
Karel Krátký, (V Vnln.) děk. v Lab. Týnci, 1 16, čer
vence (naroz. 1841, vysv. 1866); p. Jos. Kudrnáč, (V,
Vuln.) děkan v Žacléři, + 22, července (naroz. 1841,
vysr. 1606).Ustanoveni jeou: p. Frant, Kotrbelac,
farář Krucemburaký, za faráťe do Přibyslavi, p. Seb.
Karásek, farář Knapoveský, za faráře do Bejště, pun
Jan Bonaventura, ferát Oamyslovický, za faráře do
Libice n. C., p. Václav Bartoš, administrator, za fa
ráře v Červených Janovicích, p. Jos. Polášek 2a koop.
do Mladkova, p. Frant. Bílek, administr. Třebovický,
sa kaplans do Leoškrouna, p. Frant. Kbun, kaplan
Haborský, za kaplena do Světlé, p. Jos. Kořínek, kapl.
ve Světlé, za administr. v Habrecb, p. Jan Beneš, ne
omysta,za II. kaplana do Králík, p František Póter,
koop. Bernartický, aa administr, do Vrajtu. p. Ant.
Bohlík, kaplan Vojno Městecký, ze adminietr. do Kra
cemburku, p. Jan Tošovský, administr. Přibyslavský,
ze kaplana tamtéž, p. Karel Kučera za administra
tora do Knapovsi.Uprázdněná místa: Zvole,fara,
patr. náb. matice, od 1. dervence, Kracembnrk, fara,

petron. kněž. Kherenbůller-Metech, od 4. července,rajt (Freiheit), fara, patron. Hag. Wiharda, od 4, čer
vence, Habry, fara, patron. hrab. Oswalda Than Ho
henstein, od 8. července, Pilofkov, fara, patron. Hug.
Wiharda, od 16. července, Týnec n. L., fara, patron.
barona Dr. Rich. Drauche, od 16. července, Knapoves,
fara, patron. nábož, matice, od 16. července, zacléř,
fara, patron, Waldemara Hesse, od %5.července, Ou

myalovice, fara, patron. nábož.-matice, od 16. července„r
Kačs a lékař. „Osvěta“přineslareforntze

soudní síně, kde charakterieováno bylo stanovisko
mnohých lékařů ku katolickémo knězi. Státní před

jsy dice nařizují zvláště okresním a městekým léka
upozorniti nemocného aneb jeho okolí na vážnost

choroby m odporučiti zaopatření sv. svátostmí, ale
předpis tento jest mnohými fonkcionáři ignorován,
jsko jeme to konstatovali nedávno ve zdejší okresní
nemocnici. Ba véci pokročily tak daleko, že as zbra
ňuje knězi, aby vykonal svou povinnost, kterou mu
jeho povolání u lůžka nemonného předpisnje. Kněz
navštíví nemocného, vrolní se o případě náhlého úmrti
při četné pomoci lékařské a má hnedle žaloba pro
urážku na cti. Místo, aby lékařové uznali, še věda
Jékařská ve mnohých případech jest úplně bezmocna
s neliší se mnohdy svou úspěšností pranio od skuše
nosti starých kořenářekých bab, horší se pánové na
kritiku a vyžadují pro evé amění slepou víra. Ne
budeme široce rozbírati „Osvětou“ líčený případ, ale
konstatujeme tato fakta: Koranní svědek,professor
městské obchodní školy Krýzl pamatoval ss ještěpo
6 nedělích nadoslovné znění rozmlavy a p. katechetou

Orlem, jenž již proto nemohl ušiti těchto slov, ješto
jsou nesmyelem. Dr. Klumpar, městek $ lékař,nepřišel
sni ku přelíčení a dal prohlásiti, že ke smíru by
vůbec nepřistoupi). Žalobuzastával dr. Kavalír. Ku
líčení byl pozván (I) redaktor Hajn, jenž obsloužil
svým referatem nejen „Osvětn“, ale i „Čas“ Kdo
srovná tyto činitele a odeouzení obžalovaného, může

je věřiti stále opakovanému blábolení, že klerikáové se všude roztabnjí a vůnde jenom jsou prote
dorvání? V Hradci Králové jest aspoň málo příjemno
postavení katolických kněží,kteří pro obyvatelatvo
znamenají nejméně 200.000 K ročního zisku. Peněžní
obrat církevních ústavů činí 150.000 K vedle obec
ních přirášek, Kleras nechává v obci nejméně 30 000
K utržiti za životní potřeby. Občasnými katolickými
podniky s návštěvami rodičů katolických chovanců
oživuje se obchodní ruch, ale vše to nepovzbuznje
mnohdy ani rozhodující činitele, aby katolickému
kleru zabezpečili ve městě ochranu a klid, Každou

chvíli podnikne se nějský ujičojeký kousek protipříslošníkům kotolického kloratiskem aneb přivržencí
strany, která jest docela blahovolně protešována
vládnoucími kraby. Kdyby měly tyto věci pokratovati,
musily by se rozhodující církevní krahy vzohopítí
k účinné akci a poukázati ne nesrornalost, které by
se široko daleko nenašlo rovné.

Bozpinavestkradeckých klerikálů.
Ku společnému soušití v obci jest zapotřebí vzájem
ných služeb. Toť zcela pochopitelno. Jenom bradečtí
klerikálové to nechtějí chápati. Dvojctihodná „Osvěta“
a její patroni stále jim připomínají, še pouze libe
ralof polovzdělanci mají v Hradci Králové výsadní
právo na veřejné mínění, na úpinoa nevázanost a na
naprostou nevšímavost k pořádku a ke slušnosti, sle
bradečti klerikálové jakoby si papírových a- bos
podekých kleteb novšímali, vybražojí si téá právo
na sebenrčení a na respekt ku své existencí. Krátce,
jsou rozpínaví a obmezají starodávnou državu libe
ralních sobců. Hradečtí pokrokáři mají také hojnost
příčin proti klerikájní rozpínavosti používati všech i
nekalých prostředků n. př. křivých obviňování atd. Tak

málem by klerikálové hradečtí skoupili veky po:zemky bradební, neboť ukoapili jié za 200.000K sta
vebních míst. Politické dradatvo zaplatilo obci za
pozemky 29.000 K, kongregace sester za 80.000 K,
kněžský seminář za 40 000 K,Radolfinam za 40.000 K,
Borromeum za 40.000 K. Dobře ještě, že „Osvěta“
svým štvaním zabránila další rozpínavost klerikálů,
vždyt by mohl najednou ročaí úrok z pevnostního
dluhu v obnosu 63.329 K vymizeti z obecního ros
počtu a obecní přirážky mohly by ae docela enfšiti.
A ti rozpínaví klerikálové nespokojili se s akou
nými pozemky, nýbrž dali se do atavóní nákladných
dobročinných ústavů a prostavěli během5 let 1? mil
lionů korao! Badorami těmito obklíčilicelý Hradec
ze všech stran, na mnohé dali ei kříže, takže al si
jede pokrokové panstvo procházkou na kteroukoliv
stranu, musí vždy kolem nějakého pomníku klerikální
rozpínavosti. Považte těch ran do srdce, nikde na
budovách těch kalich ani desatero, všade jen kuto
lické kříže! Pan Hajn nemůže nyní ani za dne do
Hradce přijeti, aby sí nepokazil dobrý rozmar. Kleri
rikálové otevřeli všecky své fondy, oživovali po leta
stavební ruch, zaměstnávali celé řady živnostníků,
ale každá rozpínavost má avé meze. Budovy kleri
kální jsou hotovy, zástupy zaměstnaných se zbavily
klerikálního jha a mohou nyní těšiti se v klidu čiv
nému ovoci pokrokářské politiky. Pokrokáři hlásali
vždy, že re ujímejí nezaměstnaných a potřebných lidí,
proto lee nyní očekávati, že od svých alov přistoupí
ke skutkům. Počátek mnohoslíbný byl letos učíněn
tím, še „Osvěta“ počala od nového roku vycháseti
dvakráte týdně. Mímo to alušno i v divadle Klicpe
rově rozdávené brožury (bylo jich 800) o basitské
slavnosti přičísti na účet pomocné akce ve prospéch
dělnictva vyrvaného šťastně sa služby klorikálů. A
málem bychom zapomněli na vypálený bengal a na
zář kalafony při oslavě Husově, coš všecko bylo ve
prospěch toho zatemnělého lidu pokrokáři obětováno.
Proslýchá se, de mnozí pokrokáři chtějí docela resig
novati na slušné příjmy, které buď z obecní aneb ze
státní poklady zbytečně dosud za své „namáhání“
dostávali. Ba jeden pokrokář docela chce odmítnouti
vnucovaný mu plat za v budoucnosti projektovanou
zdravotní doblídku ve dkolách a vzdá prý ee tohoto
platu ve prospěchchudé mládeže. Jsou-li tak nesištné
ofle zdejších pokrokářů, pak nelze se diviti, že z16
tapcové III. voličakého sboru nosili by vůdce pokro
kářské třeba na obou ramenách, protože takové vý
kony je pranic nenamáhají. Jak patrao, ocitla ae roz
pínavost klerikální v nerovném boji a obětavostí a
nezištností pokrokářekoua výsledek boje jest ncela
průszradný. Klerikálovése svými lidumilnými a vzdě
lávacími zásadami budou satlačení a pole opanuje
staré boucharonatví, dábánkovépolitika zelených učenců
a osvědčení křiklouni, Děnit se toho věsk pokročilí
občané nemusí; dosnd jest £da zastavárna a ta ujímá

se koncem konců každého, jakmile sledujeA“ rokračím krokem. Jen kdyš ta rozpínavost klerikálů pře
stane! :

Výlet tevaryčské jednoty hradecké
na bojiště při své soukromé povaze rozvinul se ve
pozoruhodnou lidovou slavnost, neboť současně pořá
dala katolická jednota dohalická vycházka do lesíka
„Pod Roshlednon“. Dohalická jednota dostavila se ve
velmi hojném počtu členstva se svým předsedou vdp.

faráfem Doudou a připravila koncertem své kopely
bradeckým netušené překvapení. Počasí bylo překrásné
a zábava v útulném lesním zátiší tak přátelskou, še
ee aní nikomu domů nechtělo. Účastníci výletu pro
hlédii ai nejenamenitější pomníky s pookřáli na svěžím
vzdachu v příjemné sábavě. Pouze tobo sluší litovati,
če pro nejisté dopolední počasí mnoho hostí výletu se
nesúčastnilo ovšem kn své Bkodě,

Dětský výlet „nmStřelnici“ ve prospěch
ošacení chudých dítek školních pořádá Živnostensko
čtenářská jednota v Hradci Králové v neděli 27. Ber
vence. Bohatý program. Odchod dětského průvoda s
Jednoty o 2. hod. odpol. Vstapné: rodina 80 h, osoba
40 h. Za nepříznivého počasí odkládá se výlet na ne
ději 10. srpna.

Braundlův obraz sv. Ignáce, zakla

datele Kovaryšetra Ježiéeva, vmarianskémchrámu Páně v KrálovéHradci. Hledány bývají obrazy
slavného českého malíře Petra Jana Brandla, jenš
v Praze narozen r. 1680 m v Kutné Hoře pochován
r. 1789: kostele u Matky Boží. Proslavilť se jme
novitě v církevním umění malířakém. V jesnitském
chrámu Páně jsou dva obrazy téhož umělce, sv. Jav
Nap. příslašný do seminářského kostela s ev. Ignác,
zakladatel řádu, na sázračném oltáři téhož avětce,
jak tomn nasvědčuje nápis P, Brandl na obraze. Zá
sračný slova oltář ev. Ignáce proto, še. kdys r. 1762
požár, založený pruskými kozáky nelideky řádícími
a plenícími, jenž v Hradci Král. zničil na 380 domů
městských a 80 na podměstí Slezském i chrám marian
ský s oběma věžemi apálil, jediná poboční kaple sv.
Ignáce neporušena růstala. A přece podle veliké dře
věná kazatelna do ssmé baple téměř sahající zcela
shořela, kamenné mříšky u kaple se rozpukaly, svíčky

ms oltáři a aricmy 60 rospustily, oltářní na
mnoha místech a ila, kdežtoobrazy v kaplí
visící, spovědnice dosud sachované, oltář aní

neobervený a obras sv. enhce pouze dýmem
deporašeny zůstaly. Zasluhuje povšimnutí uměleckédílo Brandlovo, sv. Igaáce sláva představující. Bvatý
Igaác přioděn vlejícím rouchem mešním vznáší se
vsbůra k nebockým atánkům, v pravé ruce mévaje
nojuv. jménem Ješíš. Hlava světoova, porovná-li 09
s autbentickým odlitkem jejím r. 1894 nově shoto
veným, má podivabodnou podobu; i snědá ale výsnamná
tvář má bistorický ráz. Nesoujej andělé, u jichů no
hou rozprostřene jest kniha ústavy Tovaryšstva Je
šíšova. Dolejší část obrazu předatavaje vděčný hold
nejprr samé církve Boží, snásornéné oličnon allegoril;
naproti dvě postavy lidské, jedas barvy bílé, drahá
černé sastupají všeliké pokolení lideké. I němá tvá
od východu a západu je ta zastoupeua. Co zsoamené
postranní oheň v pánvi, snadno uhodne, kdo ví, že
oheň latinsky igoie se píše. Avdak i menší obrázek

sv. Jgnáce, jenž ovětce představuje, jak se klaní Aevení nejsv.Trojice, není bez významu. Jeho levá roka
zlatem « drahokamy ozdobená na paměťuvádí tisícero
milostí na mocnou jeho přímluvu, jmenovitě posv.
ostatky sv. Ignáce obdržených, především pak tak
zvanou vodu sv. Ignáce, kteráto stala a stárá podnes
pramenem spásy a požehnání protisíce lidí. — Dne
81. Července slaví se výroční denjeho úmrtí.

Při e. k. ústavě ku vzdělání uči
telů v Hradci Králové budeve školnímroce
1902/8 celoroční kurs pro učitele měšťanských škol
e českým jezykem vyučovacím. Vyačovati se bade
přírodopi-u, fysice, mathematice a hospodářatví ve
středa od 2—6, v sobotu od $—6 a v neděli od 9—
13%/,bod, dnem 1. říjoa 1903 počínajíc. Kdo kursu
chce býti účasten, podá doloženou dádosť ředitelství
c. k. ústava ku vzdělání učitelů v Hradci Králové
nadřízeným úřadem školním.

Dívčí pemslonát císaře Františka
Josefa I. školských sester de Notre Damev Hradci
Králové před 40ti roky založený a loňského roka
v nové rozsáhlé a moderně zařízené budově umístěný,
v němž se dívky vzdělávají na rákladě nábodeneko
mravním a v dachu národním, rozšířen letos o kars
mateřský. Chovanky ústava mobou se tedy vsdělávati
na škole obecné a měšťanské, aneb v některém z obou
kureů, v pokračovacím totiš a v mateřském. V po
kradovacím karen pro dírky škole odrostló kladena
váha us anejdůlešitější práce roční: šití a atříbání
prádla a šatů, bílé i pestré vyšívání. Nicméně mobou
se naačiti i jiným praktickým a omělým pracím rač
ním s připraviti sa zde ku skoněkám indostrialním,
ješ se mohou vykonati a zdejší komise. Z ostatních
předmětů jmenovati olší zvláště vychovatelství a do
mácí hospodářetví, jichž obou jest třeba matce ku
řádnému vedení domácnosti. — V mateřském karsu
pak nabývají frekventantky státní způsobilosti, býti

stonnkami na školách mateřských. Ka přijetí do
ursu nutoým jest dosažený věk 16 Jet. Mimote pos

kytuje ústav svou školou hudební a vyučováním ja
sykům (německémo, francouzskému a anglickému),
při nichš největší váha kladena na konvarsaci, vhod
nou příležitost ka všestrannému vzdělání. Dle přání
mohou chovanky navětěvovati i městskou obchodní
školu. Ústav sám položen jest zs městem uprostřed
veliké zahrady, jem po celý den přístapen slunci a
vzdachu. Místností jsou vesměs prostorné a vzdušné.
Vanové a sprchové lázně, ústřední topení, acetylenové
osvětlení, velké hříště atd. — vše vyhovoje i nejpla
nějším pužedavkům zdravotním. — Měsíční poplatek
sa strava a byt obnáší 36 K. Podrobnější správy jsou
v programu, jejž na požádání zasllá správa ústavu.
Přiblášky přijímají se o prázdninách.

Na kněze„posvěcení byli dnešníhodnev kathodrálním chrámu sv. Ducha v Hradci Králové
následojící pp. bohoslovcí: Hanuš Jarosl. s Dol. Ště
psnic, HrdýJaros. s Brandýsa n. Orl., Hračál Jan
© Rosic, Imlauf Jve. s Hřídelce, Jetwar Váci. z Ta
něchod, Jílek Josef £ Poličky, Jirka Karel « Hlinska,
Knaner Josef z Horní Olešnice, Kočvara Jan z Val
chova na Moravě, Konárovský Josef a Litomyšle, Ko
nečný Bohamil se Skaštic na Moravě, Konfček Jen s
Oujezdce, Kovář Ant. s Poličky, Kudrnka Ed. s Kočí,
Laš Jindřich s Králové Drora, Lorens Alois s Ja

vorníka, Ladwig Karel z Bernartic, Mikan Antoninz Vejvanovic, MolášekLudvík s České Třebové, No
votný Alexandr s Postřehoma ne Moravě, Novotný
Frant. s Třebíče na Mor., Pospíšil Stan. x Čáslavi,
Ráb Václ. s Běchar, Sedláček Jos. s Branné, Stříbrný
Václav z Hlásné Lhoty, Šalňa Josef = Kostelce na Mo
ravě a Vogel Ferdinand z Častic.

Dary. Pp. konkurrenti věnovali na kapli no
vého Borromaca 60 K, na sanatorium v Janských
Lázních 14 K 80 b.

Obrovská houba. Dne30. t. m.přinesena
byle ne bradecký trh honba svaná kotrč,ješ nalezena
v lese u Bědovic. Vážila 7 kilogramů, v průřezu majíc
46 oentimetrů, vyšky 30 cm.

Zpupnost vojemslá. V nocina 30. t. m.
spůsobil jistý šikovatel od 42. pluku s jedním cestu

jícím, obu kovaní Němci, výtržnoat. Vojáček ve svézpupnosti tauil proti obecenstvu šavli. Kdyžpak hr
dionosti jeho.učiněn konec a on upozorněn na následky
svého jednání, zašel se soudrubem erým na Pražské
Předměstí, kde rovněž ohrožovali kolem jdoucí, aasy
pávajíce je nadávkami „běhmische pakáš“ atd. Tako
válo vyzývavost obrance vlasti zaslubuje nejostřejšího
pokárání a doufáme, še na patřičných místech vinník
náležitě bude poučen.

NaSanatorium +Janských Lásních
dále přispěli. Z Náchodského vikariátu: pp. vikář
Fr. Pecka 20 K, Něm..Prosnický farář P. Slavík 10
K, administrator František Víše 12 K, Bezděkovaký
farář P. F, Kant O. S. B. b K, Machovský farář
P. M. Laodin O S. B. 5 K, Machovský kaplan P.
R.. Lelek 0. 8. B. 2 K, Obvalkovický farář K.
Baach 4 K, Rtyňský farář J. Švorek O K Zemská
Jedaota katolického duchoveustra v Čechách 200 K,
důstojné duchovenstvo vikariátu Broamovského 107



A Vacek, katecheta na reáloa v Ko
Or. 64 E, dp. Lumb, Vichta, farář ve

84 K, dp. Josef Holzman, kaplan vo Yej
13 K © b, vóp. Jonef Holeta, děkan ve

Věestarech 16 K 80 hb. Ze dary vsdárá díky a 0
další příspěvky prosí biskup. koneistorinm v Hradel
Králové.

V Chrasti otevře se novým školním rokom
měšťanská škola chlapecká.

Ujezd majitelů domů = Vých. Čech
svolán jest na den 37. července t, r. do Pardubic, a
bude se konati o půl 10. hod. dopol. v sále Měšťanské
Besedy. Obromná břemena berní, zastaralost zákona
o zdanění budor z r. 1830 a j. doléhají na majitele
domů, by pojednali o neblabých hmotných poměrech
svých a na roshodajících místech předlošili opravné
šádosti své.

Z ústava km vzdělání učitelek
v Chradimal. Letošní maturitní akoušky za před
sednictví pans Jolia Puolosa, ředitele c. k. ústava
v Soběslarí, měly průběh stkvělý. Ač pan. předseda
zkoušel velice přísně a otázky až do detailů vyčer
pával, přece se 40 chovenek obdrželo BO vyzname
nání; ostatních 10 matarovalo též 6 velmi krásným
výsledkem, Starosti liberálních Leů o „oblupované
dívky“ jsou tedy zcela zbytečné! Bylo by jen žá
doucno, aby-se těšila větší návštěvě obchodní škola
ctibodných sester; židé dosud daleko lépe pochopojí
význam obchodního vzdělání než našinci. Přejeme
pečlivému institatu hojnost zdaru pro budonenuet.

Nlatinmé lázně Vellehovky oJosefova
v Čechách do 21. července navštívilo 227 láseňských
hostí.

Vyznamenáníčeského průmyslníka.
Na latošní výstavě v Paříži, pořádané pro zdravot
niotví a stravovatelství, byl za své výrobky vyznamenán
p. František Mervart, velkouzenář v Nov, Městě n. M,

tvní cenou, sestávající z čestného diplowu, čestného
fíže a zlaté medalie. Týž byl již roka minulého

rovněž prvafmi cenami na dvou výstavách ve Vídní
vysaamenán.

Z Labské Týslce. Večtrriok dne17.čer
vence o 10. hod, ranní konal se za velikého účastenatví
lida z Labské Týnice i z okolních osad pohřeb vdp.

Prroděkane a rodáka Labsko Týneckého Karla Krátóho, který zesnul tiše v Pánu zaopatřen svátostmí
umírajících po trapné nemoci v úterý dae 15. července
1902 o 7. bodině ranní v 62. roce věku svého. Průvod

fební sa assistence 46 uněží vedl vdp. sobretař vi
aristu chrudimekého František Hajzler, děkan Pře

loučský, který též v dojemné pohřební řeči vepomenul
života a zásluh milovaného duchovního pastýře na
čeho. Zádušní mši 8«. za spása duše zesnulého při ve
lebných zpěvech četně sbromážděného ačiteletva do
mácího i okolního konal bývalý kaplan Labsko Tý
necký Josef Tajovský, nyní kaplan v Pardubicích.
V pohřebním průvodu vedle četných hodnostářů na
cházel se také p. c. k. školní inapektor okresu Ko
línského J. Libický. Tělesné ostatky drahóho šesnu
lého na hřbitově Labsko Týneckém vykropil a k věč
nému odpočinku uložil spolužák zesnalého vdp. Váci.
Spurný, děkan s farář Suchdolský. Smrt neúprosné
nám sice vzala našeho miláčka, který jako farář po
19 let mezi námi byl, ale památka na něho nevymisí
nikdy © myslí a srdcí naších. —

Jubilemma. Dno 35. července t, r. slaví 40ton
ročnici kněžství vldp. Antonín Trávníček, bísk. vikář
a farář Krásnohorský. Vikariátní klerus, snaje pře
dobře skromnost svého milovaného vikáře a nechtěje
dopuatiti“ aby týž někde v ústraní ten den strávil,
shromáždil se dne 17. t. m. v Krásné Hoře, by mu

projeni své blahopřání. Velebný to byl okamžik, kdyšp. Jen Ráček, farář Heralecký, jmenem celého vika
riátního kleru blahopřál,čímů přítomných 1! kněší aš
k slzám pohnuto bylo. Na památka odevzdána osla
venci blabopřejná zarámovaná adressa, kteroně načrtl
p. farář Dušejoveký a v kresbě provedl pan Kamož,
učitel v Humpolci. „Ad multos annosl“

Ze Žmeléře. Dne21.červencezemřelpo dlouhé
nemoci vdp. Josef Kndrnáč, bisk. sokretář a děkan v

úři, ve atáří 61 let, Pohřeb konal se ve čtertek
dopoledne. Zesnulý prosvoji mírnost a dobročinnost
těšil se ve zdejšímokolí veliké vážnosti. R. i p.

Obnova sv. missie v Kyšperku, ko
naná od 13. do 20, července t. r., nad očekávání 66
sdařile. Po Bobu na prením místě diky patří slovat
ným kazatelům z Tovaryšstva Ježíšova, důstojným
pávům: P. Al. Jemolkovi a P, T, Seppovi, kteří
přesvědčivými a výmlavnými slovy zástopy lida ksobě
vábíli. Kdežto před dvěma lety bylo kommonikentů
2400, bylo jich letos 9900. Nyní zbývají tu jen ti,
kteří se „bojí“ Boha. Zdař Bůh! pace. dpp. miesi
onářů, aby eímě jimi rozseté vydalo i ovoce života
podle víry Kristovy, Dach katolický v našem kraji
rorhbodně se oživil, to vidí i nepřátelé, ale raději by
neviděli|

Z Hanné u Hliaska. (Rolnickáschůze).
Rolníci z Rannské farnosti avolali na den 20. čer
vence t. r. do Ranné schůzí, při níž přednášel pan
prof. Drápalík © Brna o rolnické otázce. Dle úsudku
posluchačů— rkušenýchrclníků—projevit p. před
nášející velikou zaslost rolnických poměrů pookázav
srozumitelně a přesvědčivě na kořeny neblahého D)=
nějšího stava v hospodářetví, Jako nejblevnější příčiny
nynější kriso buspodářské uvedl p. řečoík mimo jiné
tyto: 1. tísnivon konkurenci amerického obilí, 2. aro
bodnou zadlužitelnost rclaických usedlostí a nevbodné
právo dědické, 3. nepřiměřenost dauf a 4. nemilosrdný
militarismas, Poviunost odpomoci náleží především
státu, fíšskéma i zemskému eněmu. ©Důkladnou
odpomoc molou pravésti jen všecky atáty evropské
společné, když opastí od nesmyslného zbrojení, Vláda
má postarati se o levnější doprava domácího obilí,

dp. Fraatišek
nad 07f Jako ji mé obilí americké, Mimo to má 60 odstraniti

nespravodlivá daň pozemková a zevésti věsobecná,
vzemtepná daň s příjmů. Statky mají býti jen do
Jisté olry sadlušiteloy; se tim účelem třeba savésti
selské desky, jako již jsou ve Švýcařích. Složbu vo
jenskou dlašno skrátiti na 2 léta a rolnikům-vojákům
poskytovati úleva zvláště v čas žní, jako je tomu již
ve Francii, Ale nelze také nečinně čekati, až začno
rolníkům pomábati stét. Jako nemocný užívá proza
tmních domácích prostředků, než přijde lékař, tak
se mají rolnici utésí k svápomoci. Samotný rolník
nezmůže ovšem ničeho. Proto jest nntno, aby se rol
píci spojovali v drožitva. Těmito domohou te sspoň
lepšího odbytu svých výrobků, levnějšího úvěru a
vydatnějšíbo vliva ne zákonodárné sbory. Nato pou
kásáno na výbody obílolch akladíšť a Raiffeisenových
záložen. Zvláště tento posledul bod budil živý zájem
přítomných rolotků, | Účastenství moblo býti ovšem
větší, kdyby právě v ta neděli nebyl se konal mimo
uadání odložený výlet školních dítek, za nimíž i ro
dičové ze odebrali. Doufáme věak, 49 touto povzba
zojící přednáškou učíněn u nás aspoň slibný počátek.

Ze Pšámeok u Velkých Petrovie.
V neděli dne 20. července tichá jinak naše oboc
naplněna byla ruchem a elevnostuí náladou, Na tento
den, kdy byl posvěcen nový kříž a. opravená
socha sv. Jana Nepomackého, těšili jame se všichni.
Za tou příčinou zavítal k nám ve velobném průroda
vdp. A. Štemberg, farář, se svým kaplanem vlp. L.
Opletalem. Obřad svěcení sochy av. Jana Nepomac
kóbo a av. kříže vykonal vdp. farář A. Štemberg,
za což mu celá obec vadává ardečný dík. Po vyko
naných obřadech promluvil výzparonou a úchvatnou
řeč vip. L. Opletal. V této fači poukázal na dvě
mocoosti, lidstvo a náboženství, které nerozdílně jsou
spojeuy. V jednotě síla, v rozdvojení slabost, Víra
v Ježíše Krista spojila nás v jednotu a eflu. —
Proto vlustním nákladem, ač obac naše malá, posta
vili jsme cenný kříž, aby i v budoocnosti hlásal, že
nezbyne víra, ani naděje těch vění, které Kristus
elíbil a tak ani láska, kterouž Ježíš nejlaekavější od
nás zaslabuje. Vroucí diky vip. kaplanu L. Opletalovi
zs tklivé slova jehol Kéž by i jinde: jednota, avor
nost a láska zapustily kořeny, pak bychom věra ve
společné sílo utvořili pevnoa brát proti nepřátelům
sv, církve s naši milé vlasti. Upřímný dík pronášíme
též vdp. A. Seligrovl, faráři ze Stračova, který nás
© slavnosti v čele četného průvodu návštěvou svou
poctil, Nesmíme též zapomenonti, vroucně poděkovati
pp. řídícím Šanrovi z Petrovic a Strýčkovi ze Btrá
čova za laskavé spolnádinkování a rovněž všem, kteří
přispěli k povsnesení pro nás tak významné a památné
elavnosti,

Ze Selopisk. Koncem školního roku lončí
se zaslonšilý řídicí učitel p. Jan Mašín v Solopiskách
u úřadem svým. Pocházeje z přifařené osady Křečovic,
působil jako učitel v Čestíně a Kácově, potom jeko
eprávco Školy v Krsovicích, a po 50 roků na dkole
zdejší jako řídící učitel a nyní po 42leté službě odchá
zl na odpočinek. Všeobecně se uznává jeho záslašné
působení ns zdejší škole. Bylf ni vždy vědom veliké
ho úkolu svóho a ataral se, aby mládež jemu svěřená
obohacena byla nejenom vědomostmi pro život potřeb
nými, ale kde mohli, nabádal a vlastním příkladem

vychoval. Steří žáci jeho s úctou a láskou k němu
pohlížejí. Za příležitosti odchodu jeho na odpočinek
jmenovaly bo přiškolené obce Solopisky, Malenovice
a Miletíny svým Čestným občanem A 31. července
odevzdán mu bude slavnostně vkusně vyhotovený
diplom za přítomnosti místoí školní rady, občanatva
zdejšího a školních dítek. Přejeme p. řídícímu, aby
zaslouženého odpočínko svého ještě dlouhá léta ušíval.

Úmrtí. Pí. MarieFoierabendova, roa. Joštova,
vdova po měšťenu v Koatelcí p. Orl., skonala tiše,
posilněna av. avátostmi, ve středa 28. t. m. po dlouhé
nemoci v 82, roce věku svóho. Tělesné ostatky byly
dnešního dne o 2. hodině odpoledne v domě smutku
vwKomenskéko třídě v Hradci Král. vykropeny, do
Kostelce n. Orl. převezeny, kdež v sobotu 28. t. m.
k věčnému odpočinku do rodinné brobky us břbitově
při chráma Páně ov. Anny budou uloženy.

Čtěte a rozšiřajíe pozorahodnon norinku!

MilatrJan Hus nebo sv. Cyrill a Bio
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsul Jan Vychodil. Cena 10 h,

Na skladě u Jos. Melichárka na Velehradě.
(Morava).

Různé zprávy,

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati ve knihkupecíví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

Jak más obvesolují Národní Listy.
Když jeme byli dětmi, chodili jsme na komedii,
abychom se znemálí, Nyní, kdyš jeme velicí, nemů

žeme se tak lehko postaviti před prkna komediantů
ne tržišti, ale máme se to nábradu tím, že pěkné
komedie hrají páni v redakci Národních Listů. Tak
ku př.obveselilanás nedávno vyšší mathemetika Národ
ních Listů. Napasly 7. července t. r. že způsob,
jekým sa obsazují místa katechetické na atředních
školách v diecési královéhradecké, rozbořňaje veškeré
duchovenstvo. Pravda je, že reliká čásť dachoronstva
s tím způsobem, dle něboš při obsazování těchto
míst neroshodaoje jen a jen stáří žada
telů, souhlasí. Bozhořčeníjsou snad jeden nebo dva
kandidáti, kteří místa nedostali. Obyčejný počtář míní,
če dvě nebo deset není tisíc. Ale to je tím, že m
nestojíme na výši té mathematiky Národních Listů,
dle které se z jednobo nebo třeba deseti dělá tisíc.
Jindy ovšem, píší-li N. L. o schůzích katolíků, dělají
ze net dosítky. Je tedy patrno, jak velicí to „kumětíři“
v redakci té jsou. Pro nás je to komedie pro velké
děti. — V téže zprávě rozhořčovaly se Národní Listy,
že místo katechetské v Rychnově nedostal P. Rybička
z diecóse budějovické. Udělaly při tom zpamenitý kotr
melec. Vychválily při tom, aby potupily Čecha biskapa,
p. ministra Hartla, „Národní Listy a přítel národa
našeho Hartl se objímají.“ Komický výstap v jednom
jednání na světlo vydán 8. července |. P. 1402, Národ
ní Listy jsou „tarchamtarch“ národní, demokratické
s kdo toma nověří, ať se podívá za kalisy. Při obsa
zování místa katechety v Rychnově horšilo ae totiž
duchovenstvo, že pro toho pána, jejž pan ministr tak
spravedlivě tam chtěl dát, agitovala německá— ústa
vácká — kněžna. Napálené tím jistým rozhořčeným
N. L. ocitly ee tudiž v náramném přátelství a němec
kou šlechtou! Kalsfana hoří, publikom se směje,
„Pugěty Jítejí“ na jeviště — totiž do N. L. — hudba
spastila: Hrom a peklo... Drah draha objímá,
z očí slzy finon; nadšené zástapy — čtenáři N, L. —
trvají spolu v plzeňské pivníci až do rána. K jása
jícím přidáváme se i my volajíce hromové: Neškoďte
ei! — A když ož jsme tak veseli, povězme ei ještě
něco. Národní Listy, nejeon-li už, budou brzo jako
„bůh“. Člověk true nad jejich vševědoncností. Vševě
doacím je dle katechismu, kdo ví všecky minolé, pří
tomné a budoucí věcí. N. L. vědí minulé véci, že byl
v jednm případě jeden kandidát protežován, v drahém
ostatní odkopnati. N. L. vědí přitomaé věci, ku př.,
že na reálku v Hradci dán jest opět do návrhu
jen jediný P. Orel. Ono to mice není pravda.
P. Orel sám jediný navržen nebyl, ale tomu 6e ne
dirme. N. L. píší často bůb, tedy ne B, nýbrž b. A
proto což dívu, že jsou samy jen malý bůh, který má
jen kousek vševědonenosti. Což divu, že ten nedoapělý
ještě bůh vidél jen jediného kandidáta. N. L. vědí i
budoucí věci. Vědí bned 8, července, že bude na pae
dagogium do Jičína dán jeden ten protežovaný. Je to
komediejako ta, jak sena ni bubnorávalo: „Truchlohra,
při které se však každý zasmát může, neboť naše
kašprle bude po celý večer všecky pány hosty „un
trhaltovat“. Skutečně je to velký „nntrholt“, když
vševědoncím ee dělá malé kašprie, jež dělá si ze čte
nétů na Národní přísahající opravdu „kašpara“, Pro
does dost! Jen o to prosíme napálenou — pardon —
slavnou redakci Národních Listů, až jim zane nějaký
„rozhořčený“ bude něco psát, aby to jen vytiskly.
Máme z toho zde švaudu, a on, kdyby si u těch
zestanců kněšetva v Nár. Listech nepostěšoval a bi
skupe jízlivě nepošpínsl, by se mohl, jak to a Jidášů
v modě jest, z rozhořčeného státi zoufalcem. Ale to
by pak byla opravdová truchlobra, pli které by re
dakce N. L. vystoupila v úlože fariseů řkoucích: Co
nám do toho, ty viz. (Evanjl.).

Munčeník. (Úsudekjiného pozorovatele o výša
uvedené zálešitosti.) V „Národních Listech“ vykládal
nějaký odstrčený dadetel o katechetské místo zásady,
kterými by se měl bradeoký ordinariat spravovati,
Dopisovatel mrzí se ne to že nedbá se na starší ža
datalo z cisí diecóse. Zapomněl na to, še Ea nynější
praxe nedostane se ani jediný hradecký diecósan na
uiřední škola, protože se ma jinde odepře krátce cír
kerní poslání. Doklsdů máme po race dostatek. Ne
chápeme, proč zrovna r hradecké diecási mají se do
mácí odstrkovati a bráti na lepší místa cizí. Do hor
ských vesnic so nehlásí dádný cizí žadatel, uýbrž jen
na místa lépe honorovaná. Rovnéš není oprávněn
stesk, že se má bráti zřetel jenom na stáří při obsa
zorání katechotských míst. Dokad jest jisto, že všude
jinde bledí se při obsazování míst nejenom na stáří,
nýbrě i na spůsobilost, nebade to nikdy nespravedl
ností ani v HradciKrálové, když vybéře se ze žada
telů poměrně nejlépe kvalifikovaný. Ostatně těžko mlu
viti o stáří, když mezi dadateli býrá rozdíl 2 nejvýše
5 let. Rornéž jest dosti pochybno mluviti o nějakých
zásluhách, když žadatelé mohou se pochlubiti jenom
prací, sa kterou vzali avon mzdu. Z úraby této pa
trno, če někdo by rád udělal ae mučeníkem bez utrpení.

Kardinál Kodóchowaski, jenž po celý
život avůj neunavně pracoval ve prospěch svého národa
a církve, zemřel v Římě22. července ve věku 80 Jet.
Jako arcibiskup pozneňeko bnězdenský byl vřelým za
stancem Poláků, utiskovaných praekou vládou. Kníže
Bismark věl mocí totiž chtěl katol. církov povaliti,
ale tu narazil na neohroženého ©Ledóchowského,
jenž pro to byl pokutován, 2 léta žalářován, úřadu
zbaven a konečně ze země vyhnán. Utolka nalegl na
dvořo papežském v Římě, kdež byl naposled generál
ním praefektem propagandy.

Z výletu — na věčnost. Rosjařenívýletníci
vraceli se v noci s neděle na pondělí na parníku
Primus do Hambarka. Nábie vrazils do něhojiná loď;
ten] jí přeřísnut, potopil se v několika vteřinách. Na
parníku bylo asi 190 lidí, s nichž mnozí odpočívali,
v kajutách. Dle posledních zpráv zahynalo ta 104 osob.

Bohoslovecká ponf ma Velehradě.
Letošní pouť,schůze a akademio bohoslovecká na Ve
lebraděk níž přicházejí hosté ze všech končin Slovan
stra, bude 29. a 30, července a ne jak původně
oznámeno 50, a 31. Vyzýváme důrazně české pp. bo
hoslovce, by hojně této poutá se účastnili. Program:
Dne 2. července t. r.: 1. O půl 6. hod. odpol. apo
lečný příchod od Cyrillky do avatyně Velehradské za
spěvu plené: „Ejble, vvatý Velehrad už září“, Pro
mlava s kszatsloy; Veni a. Spiritus; sv. požehnání,



2. Urílání předsedou „Růte Sošilovy“ z Brna. Volba
předsedův. Pozdravy. 8. Společná večeře. Modlitba.
Odpočinek. — Dne 30. července t. r. dopoledne: 1.
Od 5.—*/,8. ranní pobožnost. 2. O */,6. hod. slavná
mše sv. Sv. přijímání. Po službách Božích společné
enídaní. 3. O 8. hod. akademie. Přednášky: a) „0
studia věd sociálních.“ :Frof. dr. Albín Bráf)b) „Ná
boženství budoucnosti“. (Frant. Hruda, bohoslovec
z Brne.) c) „Kněz v naší době.“ (P. Ant. Pavelčík,
tarář na H. Bečvě.) di „O dějiných pomůckách ne
povšimnutých.“ (Prof. Vincenc Prasek.) Po jednotlivých
přednáškách volný rozhovor. 4. Společný oběd. Od
poledne: 1. Problídka svatyně. 2. O 3. bod. poradya
debatty. 3. 08. hod. společná večeře.Večernímodlitba.
Odpočinek. — Dne 1. srpna t. r.: O 6. hod. mše sv.
+ Cyrillce. Pak snídaní a rozchod. Společné cesty ve
skupinách na Bachlov, k ov, Klimentu u Osvětiman
a na sv. Hostýn.

Z historického musea v Hradel
Králové. V moneuhistorickémbyla postavena nová
pultová skříň, v níž vyloženy jsou nově získaný ken
cionál vázaný r. 1540, jehož čásť pochází z r. 1407,
prvotisk české bible z r. 1483 a malovanými iniciál
kami, malý kancionál, jehož deska polepena je perga
menem e nejstarším notovým t. zv. neamovým písmem,
jiný kancionál na desce s notovým písmem o něco
mladším a opět jiný s plení proti Torku. Dále v téže
skříni vyloženy json autografy českých spisovatelů a
amělců: Palackého, Tomka, Koubka, Havlíčka, Arbess,
Jiráska, Třebízského, Alberta, Vráze, Dvořáka a Skle
nářové Malé. V červnu A červenci museum hromadně
navštívili obecná Skola na Pražském Předměstí, 800
kromí úředníci při sjezdu evém +2. června konaném,
studující VI. třídy zdejší reálky. žákyně hospodyňeké
školy ve Stěžerách, Kolínětí Sokolové, žáci zdejšího
učitelského ústavu, abitarienti Královéhradeckéhogym
nasis před 30 lety, žáci měšť. školy v Ústí n. Orl.
a několik Praských důstojníků. ň

Výstavy. Jihočeská výstava v Táboře ote
vřena bude v neděli dne 3. arpna. Nelze pochybovat,
že mravní její účinek na vzpružení průmyslových i
zemědělských sil na jihu českém bude značný a tr
valý. Četná sjezdy oživovatí badou po celý měsíc
město Tábor a zvláštní vlnky přijedou ze všech stran.
— Hospod., průmyslová a národopisná výstava ve
Výškově zabájí re v neděli 27. Července.

Mouchy vypudíme ze světnicei chlévů,
když na počátku léta stěny i strop vybílíme čerstvě
haásným vápnem, do něbož přimícháme něco roztoku
kamencováho čili ledku. Mouchy vypocají na nožičkách
lepkavoutekutinu, kterou se udržají i nanejhladších
předmětech. Kamenec ve vápně obsažený tato lepka
vou tekutinu z nožiček vyssaje a tím zničí monchy.

(Zasláno).

Volná konference vikariáta Kosteleckého, Krá
lickébo, Lanškrounského a Rychnovského konati se
bude 4. srpna tohoto roku o půl 11. budině v Kyš
perku. Pořad: 1. Úvaba asketické, 2, O protokola
snoubenců promlasí vip. Frant. Šimek. 3. „Co činiti
vzbledem k hesla: Pryč od Říma“ dp. L. Seidl. 4.
O samostatných řiditelích chůru pojedná dp. M. Ji
čínský. 5. Ustanovení programo, časn a místa příští
schůze. 6. Volné návrhy.

Y Cuclavr, dne 1, července 1902.

Josef Kaplan,
svolavatel.

"Tržní zprávy.
V Aredci Králové, dne 19, července 1902. 1hl.

pšenice K 14:40- 3680, žita K 1200—12-70, jedm“ne,
K 910—10:00, ovsa K 7 10—7 80, prosa K 9 00—10'00.
vikve K 95u—116", hrachu K 18:50—24'00, čočky
K 1900—25:00, jahel K 1800, krop K16:00"—32400,
bramborů K £40—000, jetelového semínka červeného
K 2200—27-00, jetelového semínka ras. K 000n
—00:00, máku K 48:00—50-n0, Iněnéhn semene K 20:0"
—1)0-00, 100 kg. žit.otrah K 12:00, pšenič,otrah K 12 0",
1 kg. másla K 188—200, 1 bg. sádla vopřového K
1*76—0-00, tvarohu k 042—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 700—10'0,. jeden g cibule K
50*00—70'00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:00 - b"00,
1 kopa zalí o'n,—0n0 K, 1 pstel mrkve. U00—1-20.
s kopa salstu K 1-30 - 1:60, 1kopa petržele KO N0—0m.

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

js ci před
2. měty

levně a

přesně
zhoto

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
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.

Táž ma oplátky bez zvýšení cen|

XKXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oltáře,sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme

Nejlepšíodporučení| Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.
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doporučuje (. T. veledůstoju. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádáuí franko zašlou.

UE EDECTOTO D00A0ALCHBOD LOVLO P

Do každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko:
dílného. lněného, vlněného, bavlněného a damašk,
zboží u ryze českého, křestanského, svépomocného
hdového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní upolečenatvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jeat třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katul. spolky po
volujeme zvláštní výhody. |

Jan Kryšpin,

J. Syrahetesmovee ná
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA--L.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se Šelelnými rámy, st

těmí 1 vsuscním.

Vetkeré rozpočty,tkizsy i odborná
rade bezplatně vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PEB- Nesčetnáveřejná i písemná pochvalnáuznání. "Nl
Založeno roku 1890.

Josef Neškudla,

c a kr. dv. vé dodavatel©JablonnémnadOrl.č,d.86
doporučoje P. T. veledůst. dachovenstva
svůj všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. u k. dv. výrobní závod

věadd kostelních armoniů,
praporů a kovového náčiní. — Iluatr,
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franku se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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Založeno r. 1850

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojné zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině w ohni zlacené a stříbřoné, začse ručí.
Vlastní výroba umožňnje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též re !hůtách. Opravy
rnovnzlacení a stříbření starších vécí vykoná se rychlea
zašlou se jič avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázsti četnými pocoval
ofmi přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravé kalichů, monstrancí ciborií, rolikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. lucereu, lustrů, kaditeleu,
rácků vu křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Příležitostné dary.

O Yáclav Šlo |
: zlatník a stříbrník, přírežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Erálové
(av.-Janské náměstí č. 77.)

|

| doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený |
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých |

|

I

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 abndíky různých ;
druhů se zárukou 1—38 roků zs ceny levnější ©

než všude jinde. |
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a |

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré eprávky hodinek m vyřizují.
ORP-Vše za levné ceny. "Pi

Staré skvosty se kupují a vyměňují. '———
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v Břeclavi- Poštorně

47 Lisku-Roztokácho

Veledůst. duchovenstvu, sl. řeholím. stavům

a BT. obecenstvu
uctivě oznamuji, že za tovární ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodící se"k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Baton a
Sehavieg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmí levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžtov výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I 21. 20 Lr. výše. Nehodící se
břítvy přes vyzkonšení vyměním nebo
penize vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásliky na venek rychle m správně vyřizují.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou moji jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům poalonžiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
sklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Ellščina tř. 1 n.

3CIE3CIEICE2CIC2C2C2E3E2E3EE
Za příčinou c
přesídlení =2868

prodávám

za snížené ceny
svou velkou zásobu veškerých drohů

klobouků
plstěných 1 vlněných pro pány, chlapce

a děti.

Slaměné klobouky
ve velkém výběru,

čepice a zimní obuv (papuče)
ORP za ceny nákupní. iy

S vedkerou úctou

Jos. Dvořáček,
kloboučník v Hradci Kr, pod podloubím.

K3000G33G0G90G6

JAN —
KALIS

| hodinář azlatník
v Rychnově p. K.

rřísežný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
4 Cenníky zašle.

o Velký výběr
Ť zlatých a stříbr.

skvostů, svateb.
darů, kapesních
i náslěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

star ka vzdělání uěiolek v Ohrudim

(ee sestává ze Čtyř ročníkůa z přípravky; jest
M tedy přijetí každoročněmožné.

Obchodní jednoroční Kats,

„ pro dívky Škole odrostlé, by vzdělati se

bi mohly k samostatnému vedení, neb zastá
| nan rodičů v obchodě.

Ústav vychovárací v Slatiňaněch
"o pro dívky každého stáří, kde lze nabyti

| i vědomostí literních a přípravy do ústavu
| nčitelského pro dívky, které nemají příle

žitosti navátěvovati školy měšťanské v „po

| kračovacím kursu“. Zvláště se hodí ústav
tento pro nastávající nevěsty, by se vycví

| čily ve vaření, vedení domácnosti, rněních
| pracích (šití šatů). kreslení střihů, hudbě,

Ř řeči německé, francouzské a hospodářství.
| Příprava na zkoušky industrialních učitelekX a pěstounek.

Německý ústav v Kocléřově U SVÍAV

v hudbě, vycvičily se v ručních pracích
(šití šatů), vaření atd. Konversace německá.
Stravné oboáší 30 K měsíčně, sirotci při

X pro dívky, by nabyly vyššího vzdělání

jimají se za 20 K.

Konvikt
pro katolickékandidáty učitelství

v Hradci Králové, -.
Adalbertinum.

Do. konviktu se přijímají žáci na
zdejším 'pnedasogiu studující na celé za
opatření.

Mimo jídelnu, zvláštní studovny, lož
nice aumývárny mají kandidáti k disposici
hudební sál s panem a harmoniem 1 ji
nými hudebními nástroji.

K písemným žádostem dlužno přiložiti
křestní list, poslední vysvědčení a výkaz
majetkových poměrů žadatelů,

Žádosti podány buďtež nejdéle do 15,
srpna prostřednictvím a Ss odporučením
příslušných farních úřadů nejd, bisk. kon
sistoři.

Roční poplatek činí pravidelně 320 K.
Případné dotazy na bližší podrobnosti

zodpoví

Továrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JMEJos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě
P44 dříve sávod na sušitkování ovoce, saložený
Pi r. 1886, nejstarší svcho druhu v echách K3sa

— nabízí

koňak, elivovicí, borovlčku, jeřabinku
rumy a punče, likéry, sladké ovocné
wino, Lílé i červené,vino borůvkové (medici

| nalní), vina sladkás víno Šumivé (Šampaňské.)Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medatilí
státní a diplomem sloté medaille, a mnohými ji
nými diplomy a prárem ražení zlaté medaile.

Vzorky zdarma a franko.

ve WW

v Hradci Králové

na Velké Podsíní v domě pana

vlastní výroby

Janečka.

opravy >e. přesně



Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestaroch u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

OB“ Boží hroby,"Jj
pR“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Bisk. studentský seminář

„BORROM/AKUM"
v Hradci Králové,

pro studující c. k. gymnasia.
. Bísk. stadentský seminář nahrazuje chovan

cům domov tím, že řádným ubytováním, stravo
váním a pedagogickým dozorem pečuje se v něm
o zdraví, mravní výchovu a dobrý prospěch jich
ve škole. Nová budova bisk. „Borromaes“ jest
v nejzdravější části města na nábřeží jce

a volnou vyhlídkou do polí a luk. Hlavní průčelí
obráceno jest k jihozápadu, místností její jsou
prostorné, světlé a čistá; rovněž chodby a acho=
diště. Kaple, studovny, jídelna, Jožnice a umývárny
jsou místnosti samostatné, ráno i odpoledne vždy
po odchodu chovanců do škol se čistí, větrají a
v době zimní přiměřeně vylápějí. Kamna zařízena
jsou ns příchod čerstvého vzduchu, v každé míst
nosti jsou ventilace pro odchod zkaženého vzduchu.
V ústavě jsou lázně pro chovance, zimní i letní
tělocvična, rozsáhlé hříště pro bybné hry, krytá
veranda a veliká zahrada.

Podmínky ku přijetí: Chovanci přijímají se
jiš do I. třídy. Žádosti podány buďtež prostřed
nictvím farního úřada nejdůstojnější biskupské
konsistoři v Hradci Králové nejdéle do 10. srpna
b. r. K žádosti budiž přiložen křestní list, vysvěd
čení gympasijní, vysvědčení o tělesném zdraví a
vysvědčení nemajetnosti, žádá-li pe za onižení
ročního poplatku, jenž ročně stanoven na 860 K.
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= SUKNAA
na taléry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k oastávajícíma období

levnější é bízí a vzor

poládáníupovn Geny nabízía vzorky

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové

Závod založen roku 1834.

JF.
Langhans c. k. dvorní fotograf odporačuje otén.
P. T. obecenstvo svůj v Král Hradci (v Adai

bortina) nově zařízený závod fotografický.

Řnodyiskía m Oláh
u Hradce Králové.

Mový. 10- kol rok A očne 16. záři1003, Účelem podyňsk koty jest,

sy nabyvšive školeobecnéobroznékěvzdělání, vzdělaly se thooreticky a prakticky
tnk, jak jest loho třeba ke správě domácnosti
vůbec a rolnické zvláště.

Škola umístěna je ve velmi účelně uřísené bu
dově. Vedle bohatých sbírek učebných má vlastní,
vsorně zřízené bospodářetví, malou mlékárnu a ros
sáhlou školní zahradu. Za celé zaopatření ve školní
společné domácnosti platí se měsíčně 32 K předem;
školné obnáší 60 K sa rok. Sinvná okresní zastupi
telstva na Král. Vinohradech, na Smíchově, v Karlíně,
na Mějníce, v Jaroměři, ve Vysokém Mýtě, r Novém
Bydšově, © Konřimi, v Chlumci nad Cidlinou zřídila
stipendia pro dívky svých okresů k nenaduění ná
Skoly hospodyňské. — Veškeré blišší správy
ochotně ředitelství školy.

Knratorium a ředitelství školy bospodyňské

ve Stěžerách,
4 Loudný,

předseda karatoria.

a. T
Hditelka.

£ LEVNÝ
£ PRODEJ

za příčinou přesídlení,

Obrazy. zresdla, rámoe, lišty, římsy,sochy,
kříže a růzvé umělecké výrobky.

ae“ Veškeré drahy papíru, peací potřeby,
o" nejnovější dopisnice v obrovském výběru.m alba, kassetty dopis papíro, modlitební
u knížky atd. atd.

Závod umělecký a papíruický

" JOS. KIESLICHA,

W"a"a

.""

2

aBa" v Hradci Králové.

. Dílny pro chrámovépráce a výrobu rámců. 
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Číslo 29. | Předplaenéač m zá

Trumf (vitzosláva) člověčenstva.

Hned první rok po začátku války Angli
čanů s Búry v jižní Africe hlásal aoglický
vojevůdce Roberts, že Búrové jsvu poraženi,
Aogličané že zvítězili. Byla z toho veliká ra
dosť v Londýně a svět očekával, že vojsko un
glické konati bude v ulicích tohoto velikého
města triumfální — vítězoslavný — pochod.
Tuk to dělávali již staří Římané, tak to v letech
sedmdesátých učinilij Prušáci. K pochodu musí
hráti hudba. A bylo by zajisté velice slušelo,
aby se k tomu cili byl eložíl zvláštní „marš“
čili trinmfální pochod. A který národ je více
hudby znalý než český?| Což divu, že se jeden
Čech již chystal, jak si v Londýné vydělá pe
níze. Sedl tedy rychle a sestavil pro silnou
vojenskvu hudbu znamenitý pochod triumfální.
Práce jeho, ač zvláště „pravdivým pojetím“
celé věcí vynikala, byla maruá. Byla totiž pro
vedena na základé známé písničky: Jen jednou
jsem tam vlez, byl jsem bit jako pes. — A
tak se tedy stalo, že se v Londýně žádný
triamfální pochod nekonal. Does je po válce
A měla být koranovace. Právě onu měla býti
jakýmsi velkolepým triumfálním pochodem Av
glie. Ale zkazilo se to zase. Rak ve střevách krá
lovských byl toho příčinou. Ale zvláštní je to,
že hlavní strůjce té ukratné války Chamber
laine taky se rozstonal. Vyvedlí mu to koně.
Shodili bo z vozu a vítězoslavné brány pro
korunovaci chystané a adělali mu díru do hlavy.
A tak velice neočekávaným spůsobem překa
žena ta vítězosláva Anglie. Je to tak dobře.
Mělať to býti vítězosláva nelidskostí.

Ale v našem století, kdy se o lidskosti
sice křičí, ale nelidskosť se oslavnje, již to
jinak nechodí. Hrdinská láska k blížníma plyne
opravdu jen z náboženství, a protože náš věk
náboženstvím pohrdá, oslavoje ve své slopotě
nelidsk: sť,pro pravou však, často obdivuhodnou
Jidakost, lidamilnosť nemá ani smyslu, ani citu.

Ale právě naši liberálové — beznáboženští
svobodomyelníci — měli by pozdvihnouti očí
svých a na jistý „triumf člověčenstva“ čili na
vítězosláva lásky k lidem pohlédnonti. Arci
otcem totiž bezbožeckého liberalismu nynějšího
jest známý francouzský roubač Voltér. A právě
od něho pocházejí ta dvě slova, kterými jsera
dnes pojmenoval úvodní článek tento. Triumf
člověčenstva! Snad to bylo to, co on se svými
neznabožskými soudrahy ve Francii způsobil.
Snad to byla goillotina, to stinadlo, kterým sa
potoky prolévala krov občanů, kteří jinak smýš
leli, než ti, kteří právě uchvátili státní moc.
Snad to bylo to násilí „liberálů“, které zapo
vědělo míti náboženství vůbec a katolické
zvlášt! Snad to bylo to zběsilé řádění Vol
térovou svobodou oadšených spustlíků, kteří
šlapali na hostie, roncba kostelní na osly dá
valí, nověstku na oltář postavili a smilstvo za
novou bohoslažbu tím vyhlásili ! Kdyby v ne
věře a bludu důslednosti bylo, muselo by se
tohla ovoce bezbožectví triumfem člověčenstva
názývati. Ale Vojtér učinil jinak. Ou jisté ve
liké dílo katolických kněží, řeholníků, nazval
jménem tím. A co to bylo? Byly to tak zvané
„redukce“, to jest obce čili oRady v jižní Ame
rice, katolickými kněžími „Tovaryšstva Ježí
šova“ založené. Bylo to proměnění divochů in
diánských v civilisované (— vzdělané ©)lidi.
Láskou opravdu hrdipskou, ba nebeskou na
plněni, jesuité stoleti sedmnáctého, mezi nimi
n. p. i Rychlý, jak se za to má Čech r. 1653
narozený, konají v pralesích mnoho neděl pře
obtižné cesty v úpadech, na vrcholech sněžek,
přese potoky a řeky. Přenocují na stromech,
aby je nepohltila dravá zvířata, ale ani tu ne
jsou jistí, že se na ně nedostanvu obrovětí

dené zeleniny za pokrm, v jedné race breviář,
kněžskou modlitební knibo a v drahé hůl. Pro
močený deštěm šat a ušpiněná košila, kterou
si sami perou a suší, stáváse hadrem, ale oni
derou se dál a dále tam, kde gedomaívají, že
naleznou divochy. Konečně jsou u nich. A jak

jsou přivítání? Divochové vrbajíce se na ně,

pokco je a jedí, poněvadž maso bílých lidi jeepší, než maso tmavých Amerikánů a chutnější,
že Evropané jedí — sůl! Mnoho jich snědli,
mezi nimí i Čecha Rychlého. Ale hrdinové
lásky k bližníma neustávají. Na místo pohl
cených spěchají k Jndiánům jiní Učinili šťastný
vynález. Jndián měkne, slyší-li zpívat. Jak uvidí
divochy, počínají kněží harmonicky zpívati, a
divoch ztrácí chuť k jídlu bílého masa. Blíží
se k cizincům jako ochočený lev. Zatím z po
zadí vystupaojí obrácení již Jadiáni, mlaví
k divokým soukienovcům řečí jejich tak, až
konečně mezi seboa ty bílé trpí. Ti pak začí
nají jim robiti lepší zbraně na lovení zvěře,
ošetřují a lóčí jejich nemocné, bdí u nich
v noci, hledají jim léčivé bylinky. Konečně
poznávají divochové, že ti bílí přišli k uim
„přes velkou vodu,“ aby jim prospěli. A tu
nastává chvíle, za které se jim počíná mluviti
„0 velkém Dochu,“ o Bobu, o Krista, o bříchu.
Ale spolu s učením počínají učení Jesuitá
stavěti domky, dělají práce tesařské, truhlářské
atd. Líní Jndiáni se nejprv na to divají, pak
se toho chápou táž. Povstává vesnice, a v ní
učí Jesuité řemeslům, jež si zaždý volí; mezi
rozličnými řemesly učí 8e ta i hodinářství a
zlatnictví. Ale počíná se i polní hospodářství
provozovati. Kněží porážejí prales, kopají,
orají, žnou, mlátí a Jndiáni se tomu učí od nich.
Jest eapotřebí dobytka. Koěží jdou tnoho mil
pro něj na tržiště měst. A když dobytek ženou,
přepadaou je divoši, snědí nejdřív kněze a pak
voly a krávy. Ale na novo jdau tontéž cestou
a za tímže účelem kuěží jiní, až se jim podaří
dobytek do nové osady dopraviti. | A tak po
vstává osad více, jež, jak jsme pravili, reduk
cemi se nazývají. A redukce ty nenadále oby
dleny jsou lidem křesťansky mravným, ba
svatým, šťastným. Svět se tomu diví, a sám
arcironhač Voltér nazývá to vše triumfem člo
věčenstva.

A kdo z našich dnešních domnělých veli
kánů anebo skutečných pidimažíků ve vzdě
lání tuhle věc zná? Dnes odpadly celé zástupy
lidí v srdci svém od křesťanství a proto 3
sice o lidumilnosti a vzdělanosti píše, ale
ukrutenství 8e velebí a surovost smýšlení i
života se Šíří.

Opravdu vítězoslavný pochod učinilo ka
tolické křesťanství v naší vlasti. Učiniloť za
jisté z kmenů po pohansku v ueřestech se
brodicích národ vzdělaný, mravný, pro všecko
ušlechtilé zanícený. A hle! Toto katolické
křesťanství dnes tupl, poslintává, kope kde
kdo, od realistického doktora až do opilého
socialisty za jitra dne 6. července. A to, co
podobno bylo a nás ovoci díla Voltérova ve
Francii, se velebí. Zabíjení kněží i laiků ka
toliků, ba vůbec jinak smýšlejících, pálení
hradů, chrámů i sídel umění a věd, pusté řá
dění v kostelích drancováním jich, ba až do
hrobek vnikání ku př. lití piva nebo vína do
úst mrtvoly krále Václava IV. v hrobce zbra
slavské, to se dnes jmenuje trinmfem. A zutím
co to bylo? Kdyby nebyla věc tak vážná, řekl
bych, že na tenhle triumf hodila by se ta —
jinak ovšem sprostá písnička — byl jsem bit
jako pes. Byl to smutný triumf, který se vlastně
projevil náboženskou a mravní rakovinou
v útrobách národa. Byl to triumf, který naší
bývalé slávě, naší samostatnosti, naší koruně,
naší jakoby hlavě ránu zasadil smrtelnou. Ale
přes to, jako does s králem anglickým se to
děje, rakovina národa způsobená husitstvím,
protestantstvím a liberálnictvím se mu zatajuje
— 8 nadále se křičí, že přece jen vítězoslavný
pochod připravnjí národu sektáři a bezbožci.

Je-li uloženo v radách Božích, aby se
národ náš zmohl zase, musí se vrátiti k tomu,
00 jej původně silným učinilo. Jako triumf
člověčenstva slaví se jen tem, kde lidstvo
proniknuto pravým křesťanstvím, tak to taky
bude 8 národem českým. Jen upřímným, ard
cem i vůlí přiloutím ka pravému křesťanství
bude národ náš slaviti svůj nový pochod tri:
umfální. Proto pamatojme si: Bezbožecký li

Jmserty se počítají levné.
Odmova vychdsí v pdick v poledne.

beralismus staví sice zdáalivě svou domnělou
osvětou bránu triumfální, ale na konec poráží
k zemi a rozbijí hlava národů.

Dopis z Prahy.
VPraze, dne 16. července.

(Afera, o náž se mesi poslanci agrárníky mnoho
mluví. — Nářky českého dělnictva na „falešné
proroky“. — Kousek, jeně se přihodil nu Král.

Vinohradech roku tohoto.)

V nedostatku platnější a užitečnější práce
se páni poslanci na sněmu království Českého
baví a vyrážejí sděleními a výčitkami, jež celou
veřejnost nanejvýš překvapují. Vůdci a neu
pavnému vzněcovateli agrárního rucha p. po
slanci Eman. Hrubému bylo rovně a sroza
mitelně vyčteno, jakoby prý české rolnictvo,
jež má zastupovati a hájiti, zradil skartelovaným
cukrovarům. Co se pan poslanec Hrabý na
rozmaaitých schůzích sedlákům onoho drubu,
z nichž většina nejraději nedělá nic, namluvil
a nadeklamoval o jejich „mozolů plných
rakou“ a najednou ho sedlák-inženýr p. Jindř,
Doležal okřikne takovouto těžkou předhůzkou
a pošle ho, aby se prý šel — schovat|

Pao poslanec Hrubý chtěl tuto Jechtivou
záležitost vyrovnati spůsobem — rytířským.
Poslal ihned panu poslanci Doležaloví své sekun
danty. Takovéto rytířské vyřizování všelijakých
ostad stalo se totiž mezi nynějšími českými
poslanci velice oblíbeným. Avšak pau poslanec
Doležal pány sekuadanty také poslal, aby se
šli — schovat, ať prý si pan poslanec Hrubý
hledá zadostiučinění třebas na s lcamtě nebo
u piksmachra.

Pan poslanec Hrubý, je-li v této choulos
tivé záležitosti čistým, velice chyboval, proč
p. Doležalovi své sekundanty posýlal. Měl naň
prostě přímo podati ihned žalobu pro utrbání
na cti, poněvadž žádný počestný muž nebada
se chtíti „sekati“ s někým, kdo ho křivě z ne
počestného jeduání nařkl. K očištění takových
nařkuatí jsou jiné cesty, než-li „souboje“. Proto
Pau Doležal docela správně jednal, když jeho
pány seknndanty poslal domů, což svědčí, že
za svá tvrzení stojí a že immuoity Své nepo
užije. Podotýkáme, že „soubojem“ vyřizovaly a
vyřizují se obyčejně jenom pletky, které jsou
záležitostí osobní a soukromou, kdežto afera
pana poslance Hruhého s panem poslancem
Doležalem jest otázkou veřejnou Jak dopadne,
na to jsme velice zvědaví.

Pan poslanec Hrubý dostal nyní od své
strany „dovolenou“ a dle „Obrany zemědělců“
ochuravěl srdeční vadou a p. poslance Doležala
žaloval. Máme však za to, že celá ta věc spadne
pod stůl a že najednou přestane se o ní mlu
viti. U nás, v našem veřejném životě, panuje
ten krásný obyčej, že když někdo někomu
vyčte nejhorší věci, že se uražený potom úplně
spokojí prohlášením, že ho urážející výčitkami
oněmi nijak na cti zlehčiti nemínil.

V tomto ohledu pamatujeme se n nás na
zajímavý příklad. Dostali se do sebe dva přední
politikové různých stran a tn v zanícení boje
vytiskl mladší o starším, že je „starý lump“
a starší mladšímu tiskem odpověděl, že je
„mladý darebák“. Nyní veřejnost čekala, co
bude po tomto vzájemném uctění následovati
dále. A nečekala dlouho na neobyčejné pře
kvapení. Asi třetí den přinesly listy, v nichž
si oni politikové vyčinili, souhlasné „prohlášení“,
v němž oba pánové svými podpisy potvrzovali,
že ony „výčitky a předhůzky“, jimiž se vzá
jemně jeden drahého dotkli, nesluší brátí nijak
jinak, než-li že byly pouze „povahy polemické“.
A tím byla věc arovpána.

Uvádíme to proto, abychom ukázali, jak
ge u nás čestné afery vyřizují. Veřejnost so
tím úplně spokojoje, ano ona se tím znamenitě
baví, když sí vynikající lidé co nejvíce vyna
dají a pak se zase srovnají. Následek toho
pakje, že kdyžněkomuseskutečněs daremně



na cti ublíží a když potom o zadostiučinění
žádá, že veřejnost nemá proto ani smyslu, aby
skutečného na cti utrhače odsoudila. .

Některé listy se nyní na to dokonce velice
mrsely, že prý je to hanba, když sí naši poslanci
„před Němci“ podobné věci předhazají, jako se
stalo p. Hrubému. S tím však nelze souhlasit.
My máme za potřebné, aby vůči veřejně posta
veným a do veřejnosti deroucím se osobám
konala se „beze všeho ohledu na Němce“ nej
přísnější kontrola jejich jednání a skutků a
aby se nic ze špinavého jejich prádla rouškou
milosrdenství nezakrývalo.

Toto samaritánství dovedlo české poměry
k tomu, že česká samospráva hyne a živoří
pod tlakem banebného nepotismu a ničemného
osobního prospěchářství a že český záloženský
a finanční rach byl následkem nesprávné a
přehnané „důvěry“ k jednotlivým osobnostem
za naší paměti vícekráte přímo zdrcen, když
se přišlo na — milionové krádeže. Čistý muž
se žádné kontroly neleká a když někdo, maje
ročních příjmů 1000 zl, dovede si při svém
veřejném působení tuto částku tak obratně roz
děliti, že z ní 3000 zl. spotřebuje au živobytí
a ještě si při tom 2000 zl. uloží, takovému
vlastenci za nehty se podívati jest vlastně

vinnost, Zejmena když celé jeho okolí vidí,
jak výborně hospodaří.

V ohleda tom mají mladé generace pravdu,
že volají po provětrání a po zavedení pořádku
v nepořádných českých poměrech.

+ + +“

Ze všech stran ozývají se nářky a žaloby
na nedostatek práce, čímž stále rostou u nás
zástupy nezaměstnaných. Nářkya žaloby tyto
nejsou nikterakž ani přehnané, ani neodůvod
něné. Jaká bída a jaký citelný nedostatek mezi
naším dělnictvem za přítomných dnů panuje,
toma nasvědčuje i okolnost, že tiskové orgány
dělnické, když dokonce pod tíhou těchto po
měrů úplně nehynou, že pouze chatrně a těžce
živoří. Některé dělnické listy přestaly vůbec
vycbázeti, jiné omezily své vycházení na nej
menší minimam a jiné vozí Se pouze „4
eměnkách“, jež některé finanční ústavy přijí
mají a prodlužují z důvodů, které nejsou žádným
tajemstvím. Jindy panující u nás výrobní ruch
průmyslový poklesl zu nynější doby do té miry,
že jsou statisíce dělníků bez zaměstnání a bez
výdělků. Zejmena průmyslové odbory, které
na zakázky pracovaly pro vývoz za hranice a
tak miliony peněz do našich zemí získávaly,
buďto výroba svou zmenšily, anebo dělnictvo
vůbec rozpustily. .

A proč?
Ioformovali jame se v celé řadě takových

závodů pro příčinách toho. A výklad jejich
byl ze všech stran docela stejný. Dělnického
tisku zmocnila se řada lidí, kteří o práci jenom
mlovili a dělnictvo, těžíce z ného a z jeho
důvěřivosti pro své vlastní Jebké živobytí, proti
zaměstnavatelům jako jeho vůdcové a přátelé
stále štvali a podněcovali. Následkem toho
žádný zaměstnavatel nebyl jist, jest li bude
moci přijatou zakázku eprávně vyříditi ; žádný
zaměstnavatel nebyl bezpečen před rozmani
tými insulty vlastního svého dělnictva, jemuž
agenty a novicami namlouvány byly názory
Daprosto falešné; žádný zaměstnavatel neměl
tolik starostí se získáním zakázek a s opatřením

FEUILLETON.
Vzorný hlídač.

Píše J. S—a.

Bylo to v září. V Lužánských brambořištích
podzemní hlízy tučněly a tučnély, těšíce se na
brzké spatření světla slunečního. Skoda jen, že na
několika větších lánech se steral o jejich expedici
nějaký nezjednaný, ale pilný pracovník už nyní,

sKdo se nám jen na nich pase?< podepřel
si jednou boky pantáta Pelikánův. »Beztoho že to
je Stratilka,« hádala hospodyně; spořád se s tou
svou Černou jednorohou kozou kolem našeho
pole šmatlá. Ruce jí přerazím, až ji někdy do
padnu. Ó ta umí naše pole študýrovat.« Jednou
ji také jemně upozornila: »Kolem našeho pole'
Stratilko, nepaste, Zkrátka abyste věděla, ty bram
bory rostou pro nás.« Ale teahle útok se nepovedl.
Stratilka vztekem poskočila a zuvřeštěla naproti
utrhačce takovou peprnou melodii, že Pelikánce
k dalšímu boji všecka chuť přešla.

Ale brambory vandrovaly do neznámého pyti“
dále. «Kdo se to jen s námi dělí, kdo se to jea
3 námi děli,« bědoval pantáta. I vždyť to máme
takv leckde rozkopáno,« sděloval mlaJý Michalík.
vDejte si pozor, že to je sotva jiný než Vušek
Hlubařův. Ten chlap je jako skála a nedělá nici
jen se pořád šantaluje s uzlem na ruce. Však ho
již loni Bezděk ze mlýna šeredné pobladil. Ob
chází vám v noci mlýn a co vidí; chlapík leží
venku před otvorem do sklepa na břiše, v ruce
má dlouhou hůl na konci s hřebíkem a tou napi

kapitálu k vyřísení jejich nutného, jako měl

nesnází a dělnictvem, pro něž především pánia zaměstnání shledával. A tím právě nejlépe
situovaní a nejzámožnějšíprůmyslníciv ze
mích našich byli jeduak unaveni a jednak po
etrašeni tak, že zvolna podnikání svá ome
zovalia o další zakázky 80 více nesta
rají proto, aby neatali se poznovu předmětem
nenávisti a útoků — svého dělnictva.

Průmyslníci tací přímo doznávají, že pro
své osoby a pro své rodiny mají dostatek pro
středků, po více že netouží a když dělnictvo
Jim jenom samé nesnáze působí, proto nepo
kládají za potřebné za tuto jeho nelásku a
nerozum oproti vlastním svým životním zájmům
o nové zaměstnání pro ně se starati.

Následkem toho na letos neuzavřeny a
nehledány řady nových obvyklých dodávek do
ciziny a naše dělnictvo stojí zde bez práce.

Faktum totojest strašné !Dodávky a práce,
jež druhdy v našich zemích byly obsturány,
ovšem že ihned rozchvátí cizina a nechť nyní
někdo počítá ty škody, jež několik osob svým
Štvaním mezi dělnictvem na země naše uvalilo.
Z polovice našeho řemeslného dělnictva stanou
se nádeníci a jak i ostatní naše hospodářské
poměry utrpí, když dělný lid nezíská pro ně
za své potřeby ty miliony výdělku, jež druhdy
míval?

„Dělničtí apoštolé“ nejdříve cítí toho
následky, neboť listy jejich nikdo nekupuje a
kupovati nemůžea zajímavo jest, že dělnictvo,
jež tato kalamita postihla, že jest bez výdělků,
najednou docela dobře ví, kde se hlavní jeho
škůdcové nacházejí. Nejenom že mluví, ale již
ve „měšťáckých“ listech tiskne a žaluje o
svých vůdcích, jimž ještě před rokem na slovo
věřilo, že to byli „falešní proroci“ — —

Upřímně želíme a litujeme, že k teto ne
blahé hmotné situaci mezí našim dělnictvem
došlo, avšak poněvadž bylo marným, nejvlíd
nějším spůsobem přesvědčovati je o nespráv
ném jeho pojímání stávajích poměrů, nebude
asi osud jebo jinakým, než-li že musí hořký
kalich utrpení, jež si nikým nedalo zabrániti
naliti, vypiti do doa. Smutným při tom bude
dále ten nezbytný následek, že maloživnostníci
ve průmyslových městech nezaměstnaností děl
nictva utrpí hroznou pohromu, která stibne
také nutně i stavebni ruch.

Aby za stávajících okolností a za osvěd
čeného nevlídného smýšlení dělnictva oproti
zaměstnavatelům skomírající bývalá podnika
vost se zase brzy vzpražila, na to není ani
pomyšlení, neboť uejlépe situované podnikatele
a průmyslníky k novým podnikům neláká nic
Jin ho, než-li leda možná škoda a plno nesnází.
Průmysl v českých zemích octl se v posledních
letech skutečně pod komandem tisku a štváčů,
jež podnikatelé a průmyslníci, jak vidíme, více
poslouchati a s úimi zápoliti nehodlají. Ochotně
pánům těm ustoupili z pole.

Že by tito „falešní proroci“ měli své
rozamy z půdy domácí, to dobře 8 jistotou
říci uelze. Jejich nápady byly sem vlastně
importovány z ciziny, která toužila po tom, aby
se výdělků do zemí naších plynoucích sama
zmocnila. Proto zde mezi dělnictvem dala pů
sobiti a ono ve své neprozíravosti šlo na lep
a samo Be o trvalé zaměstnání vystnpováním
svým připravilo tak, že jindy v zemích našich
podnikuné zakázky začínají zůstávati zabra
nicemi. :————————————
chuje brambory s souká je ze sklepa. Měl už
vedle sebe pěknou hromádku. Kdyt ale ucítil ze
zudu pořidnou ránu, pak přesta.. Nač se ten po
dívá, už se to třese«

Hospodář věděl, že tato hypothésa jest asi
nejsprávnější. Ale jak jen přetrhnouti Vaškův
oblíbený sport? Příroda Hlubaře obmyslila kloud
nými pěstmi a s těmi si zažertovat nebylo radno.
A co si na lajdákovi vezme jestliže odkryje jeho
spády? — Ale najednou měl Pelikán šťastnýnápad.
Vzpomněl si, že z pytláka bývá nejlepší hajný.
Udějá-li Vaška za nějaký ten krejcar hlídačem
svého pole, jistě se mu nic neztratí, třebas chlapík
jinde dále kradl. Bude to jaksi zdvořile darované
výpalné. Pantáta neřekl sousedům ani slova a při
prvním setkání hned s Vaškem konferoval: »Jak
pak, Václave, abys mně trochu takhle vždycky
večer na pole doblídl; někdo se mi pase na
brambořišti. To víš, že to nebudu chtít zadarmo.«

Vaškovi nad touhle důvěrou hospodářovou
zesvítily oči junáckým sebevědomím a jeho ústa
v zrzavém vousu ukrytá hned slibovala: »To víte,
pantatínku, že Vám všecko rád udělám; Vám
budu hlídat třebss celé noci. — A Pán Bůh
chraň toho, koho tam chytnu,= zašermoval svou
tvrdou pravicí. sTakoví chlapi se chtějí mít dobře
bez práce. Víte, pantatínku, ony některé huby to
taky svádějí na mě, ale já radši mlčím.«

A Vašek hlídal vzorně. Na Pelikánově poli
nebylo ničím pohnuto. Zv to hned na sousedních
polích bylo stále hůře, až sedlákům přecházela
všecka trpělivost.

Jednou časně z rána přišel bedlivý hlídač
k pantetínkovi a modřinou na tváři a se zaváza
ným okem. »Dnes musím, pantáto, dostat ještě

Taková začíná býti dnes situace nedávno
Ještě kvetoucího u nás průmyslu, který byl
takto těžce poškozen především „falešnými
proroky“, jež naše dělnictvo na svých ramenách
nosilo a jejichž výkladům věřilo a je pro
vádělo.

Do dalších podrobností v této, pro
všechny společenské vrstvy smutné otázce
pouštěti se netřeba.

Máme zs potřebné poukázati ku příhodě,
o níž by nikdo nevěřil, že za dnešní osvícené
doby byla možnou v nejpokročilejším pražském
předměstí, pro něž platí nejpřísnější zdravotní,
stavebníi společensképředpisyveleměsta.Po
dobné věci se mnel ze strany veřejnosti nejpřís
věji stíhati a pro příští časy opakování jejich zne
možňovati. Když prateký tisk kousek, o
němž promluvíme, neměl za potřebné odsouditi
a když povolaný k tomu činitel ve přenesené
své působnosti neuznal za dobré ibned přísným
trestem zakročiti, tu musíme upozorniti, že
všechno jenom tak lehce bez povšimnutí širší
veřejnosti projíti nemusí. Jedná se o násle
dovní věc:

Na Královských Vinohradech uneadil se
jako výslužník velezasloužilý řiditel jistého
českého středního školního ústavu, jehož vá
žené jméno jest po všech českých zemích nej
šíře a vejchvalněji známo z důvodů kolika.
Pán ten měl k městu Vinohradům zvláštní dů
věru, tak že se zde odbodlal zbytek života

titi. Takových obyvatelů ai musí každá obec
jak náleží vážiti.

Zmíněný stařičký ponsista jest milovní
kem květin a proto si při svém bytě na Král,
Vinohradech pronajal zabrádka, již si se zuačným
nákladem krásně upravili zřídil a dal di v ní
postaviti altánek při zahradním plotě, souse
dicím s vedlejším staveništěm, na němž jeden
z vinobradských podnikatelů staveb začal ne
dávno budovati nový dům. Ačkoliv po pravé i
levé straně staveniště tobo nacházejí se domy
a v nich dle zdravotních, pro obec vinohrad
skou platných zákonů zřízené záchody, dal
podnikatel onen nebo zřízenec jeho, za něhož
jest zodpovádným, uprostřed bloku obydlených
domů na pozemku ke staveništi tomu náleže
jícím, badovati z prken primitivní záchod,
jaké se dnes ani na vesnicích netrpějí. Záchod
ten určen byl za útulek pro dělnictvo na sta
veništi zaměstnané.

Ale na této naprosté, stavebnímu i zdra
votnímu řádu příčící se nesprávnosti nebylo
dosti, záchod ten byl svévolně postaven přímo
na altánek starého pána — — Nechceme sa
šířiti o nelíbezném tomto případě. Jenom máme
za potřebné veřejně z vinohradských poměrů
uvésti, že ueřest una nebyla ze strany obce, u
níž se zmíněný ctihodný stařec ihned u to
ucházel, odstraněna dříve, až teprve starý pán
v téže příčině zakročil u policejního komisuř
ství a u okresního hejtmanství. Toma se říká
samospráva|

Něco podobného při Vinohradech překva
puje, když celý týden to trvá, než li něco
tak ošklivého a protizákonného 8e zde obcí
nařídí odstraniti. Není pochybnosti, že tento
kousek byl stařičkému váženému pana radovi
proveden z patrné nezbednosti, ale každý se
———————

zvlášť na kořalku; vždyť bych býval při své
službě málem o život přišel. Takoví dva chlapi
si na Vaše brambory v noci vzpomněli, že jsem
se jich skoro sám lekl. Ale povinnost je povinnost;
křiknu ne ně, aby šli po svých, ale oni nic. A
tak jsem je zvalchoval, že dlouho nezapomenou.
Inu pravda, taky jsem nějakou zblízí, jak je vidět.
Ale pomyslil jsem si: Afsi, jen když jsem úrodu
psntatinkovu uchránil. Škoda jen, že nevím, kteří
to byli, aby se mobli želovat.« Pelikán se pou
smál a dal věrnému hlídači bez dlouhých řečí
pětníček. Dobře tušil, že ty modřiny Hlubsř utr
žil pro něco jiného než pro konání povinnosti,

Odpoledne se Michalík ptel pantáty Peliká
nova: »Jak pak, pantáto, už se Vám Vašek po
chlubil svým nočním prerentem? Vykopával nám
cbudák brambory hezky dlouho zadarmo, a tak
jsme mu chtěli přece nějak zaplatiti. Číbali jsme
s Frantíkem Pánkovým už do půlnoci; uf jsme
se skoro chtěli vrátit, když najednou spatříme,
jsk se Vušek opatrně blíží k našemu poli. Rozumí
se, že jsme ho dlouho kopat nenechali a zaplatili
jsme mu bez kvitance všechen dluh najednou.
Teď už poznal, že se ho taky každy nebojí, a dá
pokoj.«

Pantáta se zasmál: +No, poznamenali jste
ho nekřesťansky, Já jsem si myslel: »více vlídnou
řečí získáš nežli sečl« a za několik krejcarů jsem
měl brambůrky proti nebezpečí vyloupení poji
štěny. Teď už platit nepotřebuju, protože ráno
začneme vyorávat.«



diví, proč pachatelé jeho nebyli zaň co nej
přísněji ibned potrestáni. Když již podnikatel
staveb jeat tak schovívavý nebo dokonce krátko
sraký a podobné nezbedné tropení svým lidem
trpí, aby pokojné stařičké pány dráždili a
uráželi, tedy obec má dbáti, aby na podobné
Špásy nikomu zde pomyaliti ani nepřišlo. Vědyt
předce musl váženým pánům na radnici, kteří
snad vinohradské poměry nejlépe znají, na
tom především záležeti, aby pověst Vinobradů,
jako bydliště klidných lidí, nebyla zbytečně
nezbednými kousky černěna a aby nebylo zde
příčio ke etížnostem, jichž bychom zde dovedli
vypsati celou stranu. V tom ohledu měl by
býti vinobradeký pan starosta poněkud citli
vější, když se o něčem doví, co obci k žádné
parádě neslouží. Proto nemáme při vší úctě u
šetrnosti k němu za vhodné přecbázeti mlčením
něco,co veřejnéhoobecního odsouzení zasluhuje.

Obrana.
„Osvěta lide“ zasvítila. Z vašeho

feuilletonu v č. 27. ei ztropila Pardubická
učouzená svítilaa několik nejapných, chlapec
kých žertů. Že by Bůh byl město av. Petr
stihl katastrofou za jeho bohaprázdné rouhání,
to jest veleučené „Osvětě“ k smíchu. Inu
ovšem, kdo pod takovým zoruým úblem po
zoruje dějiny, jako Hajnovci, tomu zůstanou
vždy skutky Prozřetelnosti jen zjevy náhod
nými, k nimž netřeba přihlížeti jako k vážné
výstraze Hospodinově.

My však, a s námi i trochu větší autory
neš „Osvěta“ soudíme jinak. Tvrdíme rozhodně,
že veliké národní katastrofy bývají za hříchy
národů. Bible nám co nejzřetelněji dokazuje, že
všecka neštěstí byla na starozákonní Israelity
soslána pro jejich hříchy. Spasitel sám též ve
svém proroctví ndal příčina, proč Jeruzalem
padne; stane se to pro jeho hříchy a zatvrze
lost. „Hřích bídné činí národy“. Liberální dě
jepisci, aby nemesili uznati zasábnatí tresta
jící ruky Prozřetelnosti do osudu národa
znemravnělého, říkají že národ svou úlohu
dobrál a proto zanikl a pod. Leč těžké rány
dopadaly na každý národ vždy za jeho
hříchy.

Když pohanský Řím dostoupil největší
moci, počala v něm bujeti největší znemrav
nělost a utiskování nevinných. A když nepra
vosti došly vrcholu, byla jeho moc náhlými
katastrofami zničena.

Řekové, Peršané, Egypfané jen potud se
těšili ochraně Boží, pokud byli národy ctnost
nými. Jakmile nabyla nadvlády znemravnělost,
tu přes všecku kultnra svou stávaly se státy
ty kořistí soků mravnějších. Dobře napsal už
pohanský filosof Plato: Republiku šťastná jest
obyčejně jen ta, jejíž úředníci jsou vyučení
známosti pravého Boba a pravého dobra; po
pěvadž nevědomost o pravém Bohu z 0 pravém
dobru jest v každé obcí pramenem a původem
nesčetných neštěstí veřejných a soukromých.
Nic není užitečnějšího ve věcech lidských
nežli ctnost, spravedlnost a zbožnost“. Tak
mluví pohan, který ještě o učení Kristovu
neměl potuchy. Když vyloupil jeden etáteček
řecký svatyní Delískou, byl napaden ode
všech krajanů a jeho město jako roubavé bylo
80 zemí srovnáno. Sami pohané věděli, že rou
hání Božstvu přivádí za sebou vzápětí hrozné
tresty. Ale moderní osvícenec se jizlivě směje,
že by katastrofa na Martinigue mobla býti
trestem za vyzývavé tupení Syna Božího. To
nebyl jen odpor proti církvi katolické, to bylo
přímo bezuzdné řádění proti Stvořiteli. A ta
kové banebnosti nikdy dlouho na pomstu Boží
nečekaly.

„ © Starozákonní „Mene Tekel, Fares“ platí
i pro neznabohy nynější.

Čím byla zaviněnaa nás katastrofa Bělo
horská? ©Hanebným úpadkem křesťanského
životaa nikoli nějakoutaktickouchybouvůdců
stavovských. Před bitvou Bělohorskou nebyla
vzácnou věcí v Čechách veliká zhýralost ani
pod doškovými střechami. Čím více 8e šířila
„řeformuce" protestantská, tím více mravy
v celém národě klesaly. Na místo modliteb
nastapovaly jizlivé úšklebky z náboženských
pravd; hamižpná lakota a utiskování nižších
stavů u české šlechty bujely co nejvíce. Nábo
ženství se stávalo n „reformovaných“ poubou
služkou ničemných sobeckých intrik. I města
sama bídně utiskovala poddané robotníky a
hrozné tělesné tresty na ně vymýšlela. Cit
vlastenecký byl věcí převzácnou; sami Čechové
se styděli česky hovořiti a avěřovali osudy
země zlodějským cizím dobrodrahům, kteří naši
zemi beztrestně okrádali. Všade plno nestoud
nosti a opilství. Sám Veleslavín připomíná, že
již do tříletých nemlavňat vnucovány velké
dávky opojných nápojů, aby si prý přivykla.

4 pro toto praktické neznabožetví přišty přísnásty.

Když náš národ za Karla IV. byl velebou
jako vzor zbožného křesťanstva, těšil. se poli
tickému i kolturoímu prveuství nade všemi
sousedy. Na něm se tehdy vyplnila slova sv.
Písma: „Ustanoví tebe Hospodin za blava
národů, jestliže zákona jeho ostříhati budeš“.
(V. Mojž.)

Dobře praví Luis Leroy: Národ, který
má mravy, bade trvatí spíše bez sákonů než
národbezmravů8nejlepšímizákony“Anechť
jest kašdý přesvědčen, že bohopusté rouhání
Bohu jest nemravností největší a že takovou
zvrblost Hospodin tresce nejpřísněji.

My můžeme zcela dobře tvrditi, že Bůh
na Martinigne výstražným způsobem zasáhl.
Filosof Descartes krásně praví: „Kdyby Bůh
nezasahoval do všech událostí světa, nebyl by
více Bohem“ :.ozamíte tomu, p. Hajne? Ra
díme Vám, abyste si aspoň přečetl filosofické
myšlénky Tolstého ve „Vojně a míra“; pak se
snad těm tmářům tolik vysmívati nebudete.

I nejosvícenější naši předkové pokládali
veliké živelní katastrofy za Boží tresty a atí
kali se v takových případech k veřejným ka
jicím ekutkům, aby Boha usmířili. Kdyby tak
viděli počínání některých svých potomkůvl

Politický přehled,
Sněm království Českého v nynějším zase

dání vlastné dosud nic platného nevyřídil, Jenom
ty komisel

Ministr financí Běbm-Bawerk žádost českých
poslanců za zvýšení zemské daně z piva na 2 K
(na úhradu plstů učitelských a ozdraven zem.
financí) rozhodně odmítl, kdežto proti druhému
požadavku, aby zemský fond nemusil nabražovati
určitým obcím úbytek, který jim vznikne v obec
ních příjmech snížením pivní přirážky, nečinil
námitek. Vláda sama zachovati si asi chce mož
nost, zvýšiti státní daň z piva. Nic pro zemi! Po
slanci Čeští i němečtí prý se odmítnutím vlády
nedají zastrašiti.

Dne 10. července podán poslan. Krejčíkem
a soudruhy návrh ve příčině starobního pojišťo=
vání samostatných živnostníků v království Českém.
Dne 15. Července. na denním pořádku sněmovní
schůze byla celá řada předmětů, z nichž nejdůle
žitější je druhé čtení o zprávě zemského výboru
s oznovou zákona zemského, jak upotřebiti se
má části správních přebytků společných pokladen
sirotčích, přidělených království Českému říšským
zákonem z roku 1901. Něm. poslanci Strache a
Prade vyzývavě žádaly stejnoměrné rozdělení si
rotčích peněz. Ale po odmítnutí těchto hlasů, aby
spory národnostní vnášeny byly i na pole čistě
bumanní, přijata osnova zákona tohoto,

Některé zem. sněmy 12. července zakončily
své zasedání. Mezi nimi také sněm moravský,
vyřídiv ještě rozpočet. Tím vypršelo zároveň še
stileté období jeho, tak že na podzim budou nové
volby. Zasedání sněmu mořav. mělo celkem
hladký průběh.

Na sněmu slezském dne 9. Července navržena
resoluce, kterou se vláda vyzývá, aby podala
sněmu předlohu o ochraně práva sousedského se
zřetelem na poměry rolnické a zároveň zákon 0
selských usedlostech. Rosoluce přijata.

Všeněmecký sjezd v Chebu dne 13 července
měl předehru večer před tím, kdy Wolfiáni ztro
pil demonstraci vítajícím se Schonererovcům, při
čemž sklenice, židle a kamení lítaly oboustranně,
Na sjezdu, jehož se účastnilo asi 6009 lidí s posl.
Schěnererem, Irem, Eisenkolbem vyslovena ve
dení důvěra. Provolání »Pryč od Říma« na sjezdu
ovšem nescházelo.

Dne 23. července sejdou se ministři obou
polovicí říše k třetímu čtení celního tarifu. Jedná
prý se už o konečné rozhodnutí. Jiné nesnáze
působí otázky veterinářské a daně,

Na bavorském sněmu v předešlých dnech
celá řada řečníků protestovala proti zjevným i
tajným protektorům »všeprušáctví«v Bavorskua
odsouzeny též zločinné rejdy všeněmecké strany
v Rakousku.

Ve Westfalsku v Hernu rozhodl soud pruský
proti pruské policii ve prospěch Poláků, Zakázána
tam totiž schůze polského Sokola, ježto se na ní
mělo jednat polsky. Na žalobu polskou rozhodl
soud, že zákaz byl protizákonný, ježto v Německu
není němčina výlučnou řečí jednací, Co tomu
řekaou v Berlíně?

Anglický ministerský předseda lord Salisbury
vzdal se úředu a místo jeho zaujal lord Balfour,
soupeř Chamberlsinův, což bude zajisté vykládáno
za porášku blavního strůjce války jihoafrické,

Lord Kitchener přibyl už z jižní Afriky do
Londýna, kdež byl s velikou okázalostí přijat.

Princ Mirko černohorský, druhorozený syn
knížete Nikoly, oženil se 14. t. m. se sleč. Kon
stantinovičovou, dcerou býv. plukovníka srbského
a příbuzným krále srbského.

Italský král Viktor Emanuel byl 13. t. m.
při vjezdu do Petěrhofu uvítán carem a násled
níkem, všemi ministry, velkým počtem dvorních

hodnostářů a generálů; v paláci očekávaly ho obě
carevny a velkokněžny, Při hostině car zvláště s
radostí se vyjádřil, že král cesty své započal ná
vštévou Rusko. Dne 14. t. m. odebral se král do
Petrohradu a 15. na jeho počest uspořádána v
Krásném Selu velkolepá přehlídka vojska. Náv
štěvou touto význam trojspolku klesá; v Berlíně
jisté se pán mračí a důvledků obávají.

V jižní Africe je veliké napjetí mezi Anglií
a domorodými Basuty. Náčelník jejich Joel je ob
viňován, že za války podporoval Boery.

Z činnosti katol. spolků.
Z Libátátu. (Přednáška).V katol. Jednotě

naší bade v neděli dne 20, července 1902 o 3. bod.
odpol. p. Václav Špaček, tídící nčitel z Košátek, před
nášeti o Mistra Janu Husovi.

Zprávy místnía z kraje,

V PRAZE »OBNOVU«
leo dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

Pětadvacetileté jubileum. Doe16.čer
vence t. r. slavili v Hradci Králové 2bletom ročnici
svého vysvěcení kněží z roku 1877. Všichni jsou na
Šivu a také eošli ae všichni a sice: pp. Al. Broul,
děkan v Heřmanova Městci, Jan Dvořáček, farář v Ba
bicích, Eman. Fencl, děken v Golčovu Jeníkově, Fr.
Horáček, farář v Baníně, Šobestián Karásek, farář
v Bejšti, Josef Pauer, farář v Jablonci n. J., Václav
Petřík, farář v Kovanicích a Václav Sál, farář v Lá
nech na Důlku. Při mši av., kterou obětoval vadp.
geo. vikář dr. Alois Frýdek, jich bývalý spiritual a
rektor, přijali jubilanti Nejsv. Svátost Oltářní, načež
byli od oltáře vudp. celebrantem velice dojemně a
případně osloveni. Témuž církovníma bodnostáří a
všem tém, kteří ku oslavě té přispěli, zejména panu
rektora koleje jesnitské Ant. Rejzkoví buďtež nejer
dečnější díky! — Na projev lásky a oddanosti Jeho
Biskupské Milosti ndp. Eduardu Janu Nep. zaslaný
došel z Chrasti následující telegram: Za projevlásky
a oddanosti, za dlouholeté práce apřímné děkuji. Prosím
Boha, bychom dále v srdečné ujednocenosti zůstali.
Biskup Brynych.

Prolhanost žurnalistiky. Jakýmizbra
němi bojují evangelické a nevěrecké listy, dokazuje
následující lokálka Čaen č. 180. „Mravnost vyšších
krabů“. Ku zprávě, pod tímto nadpisem v Čane uveřej
něné, zaslalo nám c. k. státní zastupitelství v Praze
dae 6. čerrence 1902 Ust., 691—2. 1. tato opravu:
„Vzbledem ke zprávě „Mravnost vyšších krahů“, ob
sačené v časopisu „Času“ Č. 172. ze dne 24. Června
1902, žádám následkem dopisu biskupské konsistoře
v Hradci Králové ze dne 5. července 1902 č. 6696,
aby po rozaron $ 19. zákona o tisku vnejblíže příštím
aneb hned na ně následujícím čísle Časopisa toho na
témž místě a touže literou jako výše uvedený článek
uveřejněna byla tato oprava: „Není pravda, že na
schůzích v Hradci Král., o kterých byla zpráva — č.
172, ze dne 24. června 1402 „Mravnost vyšších kruhů“
v Časopiso „Čas“, účasten byl také kněz, doktor theo
logie“. Podepsán: Morstadt“. K tomuto odvolání byl,
prosím, Čas přinucen, neboť nechtěl po dobrém od
volati. Slašný list ovšem neuveřejní zprávu, kterou 8e
čest bližního tak hrubě snižuje, aneb aspoň odvolá,
když nemůže zpráva dokázati. Mobl by se hnáti Čas
před porotu, ale kdo pak se odváží za nynější avobody
tiskové žalovati vlasteneckého redaktora| Jsme zvě
davi, zdaž přinese opravu Časovu též Právo lidu a
pardubická „Osvěta“, které lži z Času otiskly.

Osobní daň z příjmů. Nazákladěnsta
novení 8 17. odst. 3. zákona ze dne 20./10. 1896. č.
220. F. z. bude v úředních místnostech c. k. berního
referátu v Hradci Král. od 14. do 27, července 1902
k veřejnému nahlédnatí vylože: výtah z platebních
rozkazů o osobní dani z příjmů všech poplatníků od
hadního okresu královéhradeckého,

Výlet na bojiště pořádájednotakatol.to
varyšů v neděli dne 20. července 1902, Odjezd povozy
v 11 bodin dopoledne. Sedadlo na voze lze za 70 h
dostati v Adalbertinu u p. Jakabského. Po prohlíde,
bojiště přátelská schůze v restauraci pod Rozhlednou
Za nepříznivého počasí odkládá se výlet na den 27
Července.

Tahamice o zpitého. Po vydařenémkon
certě kapely Sokola kolínského na Střelnici dne 13.
Července t. r. naskytla Be vracejícím se odtud na
lokách k Hradci malá podívaná. Vyhodilť šetrně
hostinský ze sálu Střelnice drahým vchodem vojína
pluku čís. 42, který válením se po podlaze dokázal,
Že již nenáleží mezi atřízlivé. Však poubým vyhozením
so to neskončilo. Vojín chtěl spět a jsa odmrštěp,
vytáhl bodák. Přítomní vojínové dobře věděli, co zna
mená zbraň v rakou opilého, a proto ma ji vyrveli.
To však nezdálo se býti některým občanům kolem
Střelnice se potloakajícím vhod a žádali, aby mu zbraň
byla vrácena.Atím nastalatahaniceo zpitého.Vojsko
chtělo jej dopraviti domů, občané pak chtěli, aby mu
navrácena byla zbraň, kterou je ohrožoval. Po dosti
dlouhé pračce dal se konečně vojín na útěk ku ka
sarnám s všichni ostatní za velikého rámusu za ním. —

Snad lépe pl se bývalo stalo, kdyby vojín ponechánbyl soudrahům jebo, kteří projevili ochotu dovéati ho
domů. Tahanicí onou bylo pomoženo jen vojínovi
onomu k většímu trestu.



Abltarienti gymnasia vHradci Krá
lové dali letos všem absolventa středníchškol čes
kých v Čechách, na Mcravé i ve Slezecu pěkný příklad
vlasteneckého uvědomění, věnovavše na rozloučenou
u ústavem, jejž právě dostadovali, Ústřední Matici
Školské 200 K. Také s jiných míst docházejí zprávy,
že abitarienti středních ústavů uspořádali mezi sebou
ve prospěch Ú.M Š obírky. Nemáme jiného přání,
než aby v nynějších těžkých dobách veškeré české
studentstvo po příkladu abiturientů Králo-6hradeckých

Úsobilo o prázdninách ve prospěch Ú. M. Š., na
kteron nyní jest sonetředěn útok všech německých
utran, jak dosvědčuje nedávná stížnost německého agi
tátora notáře Schremnera na sněmu českém.

Na Adalbertimnmma darovali+ t. pánové:Jeho Bisk. Milosť nejdp. Edverd Jan Nep.Brynych,
biskup královéhradecký, 2000 K. Duchovenstvo z celé
discése: 1.) z Hradce Králové města 1227 K. 2.)Z ví
kariátu králověbradeckého 134 K 40 b. 3.) Z vikariátn
vreblabského 06 K. 4. Z vikariátu vysokomýtského
48 K. 6. Z vikariátu hostinského 6572 K. 8.) Z vi
kariáta bronmovekého 52 K. 7.) Z vikariátu Čáslav
ského 36260 K. 8.) Z vikariátu králického 313*20 K.
9. Z vikoriátn hořického 38 K. 10.) Z vikariátu cbras
teckého 309.54 K. 11.) Z vikariátu chradimského
62420 K. 12.) Z vikariátu jaroměřského 271 K. 14.)
Z vikariátu jičínského 944 K. 14.) Z vikariáta kopi
dlenského v9 K, 16.) Z vikariátu kosteleckého 166 K.
16.) Z vikariátu královického 16168 K. 17.) Z víka
riáta kutnohorekého 327 K. 18) Z vikariátu lanškroun
ského 176 K. 19. Z vikariátu ledečského 163 K. 20.)
Z vikariátu lipnického 53 K. 21.) Z vikariátu lito
myšlekého 48 K 32.) Z vekariátn náchodekého 315 K.
98.) Z vikariáta novobydžovského 500 K. 24.) Z ví
kariáta opočenského 185:80 K. 25.)Z vikariátu parda
bického 143 K. 26.) Z vikariátu poděbradského 187.60
K. 27.) Z vikariátu poličekého 101 K. 28.) Z vikariátu
polenakého 173 K. 29.) Z vikariátu rychnovského 191
K. 30) Z vikariátu vkutečského 188 K. 31) Z víka
riáta německobrodakého 86 K. 3%.) Z vikariátu trat
novského 46 K. Různí anonymové 27708 K. P. T. p.
Jensen v Onstí n. Orl. 100 K. Voj. p. farát Honig 400
K. Pan vikář Vacek v Budějovicích 50-K. Zam. kaplan
St. Michálek na Orlíka 18 K. Celkem 9729-02 K. In
dultu ve proapěch Adalbertina použili: P. T. p. vik.
sekretář v Něm. Rybné 6 K 40 b, p farář Janáček
v Říčce 60 h, p. far. Bříza v Lačicích 7 K 20 b, p.
děkan Hulata ve Všestarech 8 K, p. kaplan Kryetián
ve Všestarech 10 K, p. far. Pátek ve Vrbicích 9 K 00
h, p. děkan Hejzler v Přelouči 3 K, p. děkan Drofák
+ Neboridech 3 K, p. Petr Zavřel, keplan v Kunraldě
4 K. Celkem 52 K. Dary a příšpěvky přijímá poklad
ník „Drněstva“ Dr. Jouef Novotný v Hradci Králové.

Kolínský Sokol v Hradci Králové.
Návětěva kolínského Sokola dodala Hradci Králové
minulé neděle trochu slavnostního rázu a kolínské
hudba potvrdila svou renomovanou firmu. S aepoko
jením dodáváme, že sokoleká kapela přednesla výhradně
skladby národní.

Výstava ručních prací obecné dívčí
školy, jakoži pensionatu školských sester těšila se
po celý den neobyčejně četné návštěvě zvláště dám
ských krahů. Každý návštěvník nabyl z vystavených
prací přesvědčení, že vyučují ctihodné vestry půso
bivou methodou. Zvlášté pokračovací industrialní kurs
školských sester překvapil nás opět některými zajíma
vými novinkami a důkladuvatí práce. Tim více ovšem
bilo do očí, že [rekventantky indastrialního kursu
nedošly letos příznivého ocenění své dovednostiv ruč
ních pracích při zkoušce na zdejším pedagogiu. Co
v tom vězí? Neměla by býti zkušební komise roz
šířena o jednoho aspoň člena, aby aspoň 3 dámy
klassifikovaly ruční práce? Na jedny oči jest toho
přece trochu mnobol

Náhlou smrtí uomřel Ant. Tarant,23
roků starý hluchoněmý čeledín a p. Panenky ve Fa
rářatví; dae 14.t.m. nalezen byljako mrtvola v plsníku
na tak zvaném „Sambánku“ v Hradci Králové.

Z omrzelosti snad pořezalasi M. Pitchar
dova, svobodná, 54 roků stará ze Střebše dne 12. t,
m. v gebevražedném úmyslu žíly na obou rukou'
podobně chtěla učiniti i na krko, ala bylo jí v tom
zabráněno. Povolaný lékař dal jí rány obvázati.

Ta mešťastná láska. Ant. Dudek,18letý
pekařský dělník z Náhonu, 13. t. m. večer při ná
vratu svém z Nového Hradce atřelil ne blíže „Hrásky“
v sebevražedném úwysla do prsou. Teprv po dlouhé
chríli cestou jdoucí hajný p. Marčík atenáním apo
zorněn nalezl v poli bolestmi uvíjejícího se mladíka.
Na pokřik jeho sběhli se lidé, kteří raněného po ohle
dání lékařově odnesli do okr nemocníce. Nešťastník
zamiloval prý Ss do lbletého děvčete, které si ho však
nevšímale, což mu vtisklo zbraň do ruky.

Schůze přátel starožitnosti a his
torle konala se v Pardubicích dne 6. čČervancet. r.
za četného účastenství delegátů z celé zúčastněné
oblasti. Starosta města p. JUDr. A. Formánek uvítal

řítomné jmónem městské rady. Předsedou grolen p.
k Adámek, přísedící zemského výboru, kterýš zvláště
si přál, aby památky naší minulosti vedly český lid
k lásce vlastenecké. Pan Fr. Velinský navrhl, aby
ohledně památek vydán a rozdán byl poačaý apisek,
Pan tajemník L. Domečka z Hradce Králově sondil,
že by bylo lépe, aby se zvolená komiase o vydání
spiskn radila sarchasologickou komissí při Akademii
české; jinak má býti vydání apiska svářeno musea
Hradeckému, což také uchráleno. Pan Frantiáek Po
těšil přál ui, aby zvlášt učitelé přihlíšeli k nou
stav. sbírání a zachraňování otarožitnin. Návrhy v té
příčině přijaty. Návrh p. B. Dvořáka, aby podána byla

potine za brzké uzákonění návrhů bar. Helferta a„ Adámka ve příčině záchrany starobylých památek,
achrálen. P. řed. Zeiner z Ústí n. Orl. navrhl, by
udata naše byla vyzvána zakládati musea a p. uč,
G. Heřman toužil, aby zemský výbor přiměl obce
k zachování místních obecních a soukromých archivů.
Obé přijato. Panu redaktoru Jeníčkovi uloženo, aby
dále podané návrhy projednal ve svém časopise. Pan
Bedř. Skrbok stračně pak pojednal o tom, co jiš uči

něno k záchraně Hory Konmětické, a schváleno, aby
vysván byl sněm, by se přičinil o sáchranu Hory
Kunětické, Příští schůse koná se v Chrudimi. Po
obědě odjelo přes %0 účastoíků do obce Kunětic,
kdež problédnaty starobylé fresky tamního kostele,
načež navštíven hrad Kunětický s eblédnaty zejména
spousty, které neustálým lámáním kamene způsobeny.
Po malém občeratvení vrátili se účastníci do Pardabic,
kdež setrvali až do odjezdu vlaku v přátelském ho
voro. Celkovým výsledkem schůze mohou býti avo
laratelé úplně spokojení.

Z Brandýsa m. 0. (Obrácení).Pozorahodné
jest, že v nynější době, kdy liberální a socialismem
přesycený tisk pracuje proti katolické církvi, kdy
nebezpečné beslo „Pryč od Říma“ stále se ozývá a
zmatek v náboženství i v politice působí, dodělává
se církev katolická tím skvělejších úspěchů; pře
máhajíc pravdou a láskou naaky avé odpůrce, alskává
je a tím stále mobatní a počet členů svých mnoší.
Důkazem toho jest, že v 16 diecásích v Anglii během
roka 1901 přestoupilo do církve katolické 2.000 lidí
I v naší milé vlasti máme hojnost případů, kde Jidé
různých vyznání stávají ne později pravými katolíky.
— Koncem měsíce června t. r. přijata byla do církve
katol. Anas Mikulecká, svobodná, vyznání evang. re
form. z Kaliště, aloš vši slavně vyznání víry do rakon
mí-toího dachov. správce. Dívka tato jevila náklon
nosť k víře katolické; navštěvovala ráda bohoslatby
katolické ve chrámu Páně v Brandýse n. Orl., a roz
hodla ae konečně atáti uo katoličkou přes tuhý odpor
přátel avých. Se živým zájmem sledovala vyučování
ve víře a zvláště když pončena byla o rozeznávacích
článcích víry, jevila radosť na tím, že poznala, kde
jest pravda a z ní plynoucí spára. Událosť tato, uč
veřejně ohlášena nebyla a všedního dne v obrámu
Páně se vykonala, přivábila přec hojnost lidí do chrámu
Páně a působila mocným dojmem na přítomné. Po
dobného případu není zde ještě zaznamenáno a dejž
Bůb, aby jich následovalo vícel

Češi přepadeni Němel. Účastnícitábora
tětýnského vracejíce 8e v neděli 13. července večer

čm. Libchavami do Ústí nad Orl., přepadení byli
Němci, kteří dóšt kamení ua vozy výletníků matali,
klády přes milnici položili std., jen aby povozy za
drželi. Pak ee klacky a za řevu vrhli na povozy, v
nichž hlavně byly ženy, a z těch jednu zranili. Na
pomoc přichvátavší cyklisté přivítání rovněž kamením
a klacky. Cyklisté zraněni a kola jim zničena. Zuřiví
Germáni teprte tehdy uústoupili, až dojela další řada
povozů. A to we atalo půl hodiny od Ústí n. Orl.

Z Bystrce u Jablonného m. Orlicí.
Od 6,—11. července b. r. konána zde obnova av. misaie
důstojnými Otci redemptoristy od av. Kajetána v Praze,
pp. Bernardinem Čákou, Jos. Jandou u Bohumilem

Matějů s výsledkem velmi potěšitelným. Ač letos doš
tivým počasím sonoseč be zde opozdila, tak že právě
v době obnovy av, missie nejvíce práce bylo na lukách,
přece četné shromaždovali use věřící ve chrámu Páně
a poslední dny trvající prudké deště a velmi blátivé
cesty nebyly pranic na závada spasitelnému dílu, ano
spíše mu prospěly, neboť lidé nemuhonce pracovati na
lakách, tím více v celých zástapech spěchali do ko
atels, zvláště nu večerní kázaní, tak že veliký náš
kostel býval pinější, než o největších uvátcích. K stolu
Páně přistoupilo 924 kajícníků, přistonpili i někteří,
kteří roka minulého av. miusie 8e vzdalovali. Díky
Pána Bobu za ty dachovní hody! A z bloubi dude
děkujeme důstojným pp. missionáfům za jich péči a
namáhání. :

Ze Mhuatěe. Dne 5. červonce přišel pp. radi
kály pozvaný helvetaký či reformovaný p. Dr. Chvojka
z Chruimé k nám prohlubovat oslavu Husova. Fan
Dr. Chvojka ukázal pří té příležitostí uvoji tvrdou
helvetskou nátaru tím, že polapil katolické ducho
vepstvo na začátku 15. století působící a pak kato
lické duchovenstvo oynější. Že by znal nebo četl naše
české dějepisce jako Palackého, Tomka, Viutra, uebylo
s řečí jeho pozorovati. Zo všeho vyzirala jen helvotaké
8 radikální nenávist náboženství katolického a celek
byl obyčejné pastorské kázání a k tomu uvepřipojilo

prárání radikálních rukou. Na všecky posluchače,teří neutopili zdravý rozam v nenávisti k gásadám
katolické církve, činilo to trapný dojem. Ze Skutče
odjel reformovaný pan doktor prohlabovat oslavu do
Hlinska. Na to dostalo se mu 18, Července při hasič
ské slavnosti patřičné místní odpovědi a ještě příle
ditostně dostane! Tak vypadá protestantská snášelivost
a svoboda|

Úmrtí. Dne 16. července t. r. semřel v Týnci
n. L. vdp. Karel Krátký, zavloušilý děkan a rudák
Labsko-Pýnecký, ve stáří 61 let. Pohřeb se konal ve
čtvrtek dopoledne. — Dp. František Ondráček, farář
Pilnikovský, zemřel dne 15. Července t. r. ve stáří
45 let. Pohřeb konal te ve čtvrtek v Praze z nemoc
nice milosrdných bratří, Odpočiňte v pokoji!

Nlatinmé lásně v Bělohradědnem 1x. čer.
vence 1902 čítají 481 hostí koupelí slatinných pou
šívajících.

Tábor lidu, směrukfesťansko-sociálního,po
řádá ae dne 20. července 100%v Panské oboře v Po
děbradech. Úlohou pořadatelů jest, vyložiti lidu, jakým
způsobem lze celému českéma národu pomocia pod
jakým praporem. Hlavním řečníkem bude pan Frant.
Vrbenský, rolník a majitel cihelny v Opočnici. Vítán
s zván jeut kašdý, komu leží na erdci prospěch elnatní
i národa českého.

Oslava Husova ve Vel.Kozojedech.
Duch moderního husitetví a sášti proti katol. církvi
vnikl pomocí několika „uvědomělých“ občanů i do
tiché vesničky s pěkným | kostelíťkem, ©sbožnými
předky sbudovaným, Velkých Kozojed a zde vystoupil
na veřejnost za zvuku hudby a ran s hmoždířů po
tmě, kdy obyčejně zlí duchové es objevají, v sobota
5. července, aby zahřímel sousedům do oken, če jiš
ne katolicismus, ale basitiemue povede je i celý
národ náš k pravému Štěstí a blabobyta a zároveň,
aby všem okolním obcím „imponoval“ svými „vědo
mostmi“ a „pokročilostí“. Žetento slý duch vystrčil
ve Velkých Kozojedech své růžky, nedivíme se, jest
nám již delší dobu anám; s podivením ale musíme

konstatovati, še tamní katoličtí občané dovolí z obec
níbo jmění přispívati na oslavy, ješ se konejí na po
topn jejich církve, Cod, katolíci Kozojedští, bojíte se
ve své obci ozvati asi proti třem neb čtyřem, ú nichš
je náboženetrí katolické popelkou,abyste nebyli od
nich vykřičení za klerikály, zrádce národa a apáteč
níky, nebo vj snad myslíte, še v pozdější době na
slavnostech katolických se to může ndetříti?

Magda Dvořáková, dceraslavnéhomistra
Dra. Antonine Dvuřáka, pořádá v nedělí 27. července
v sále lázeň. reatanrace ve Velichorkách „večer písní“
za spolapůsobení člena Českého kvarteta J. Suka a
klavírního virtoosa Rad. Daj. Wůnsobe. Začátek o 5.
hod. odp. Vstupné: Křeslo 3 K, sedadlo 2 K, místo
k stání 1 K, studentský lístek 00h. rředprodej lístků
obstarají: Vo Velichovkách správa lázní: do soboty
dne 26. července re Dvoře Králové n. Lab, p. J. Ma

těne, koihkupec; v Jaroměři 6 Otakar Jališ, knihkupec; v Josefově p. Emannel Duška,z:vod slatnický.
Archaeologický sber „Vocel“ ma

Horách Rutmých pořádá výroční valnou hro
mada ve středa due 30. Července 190%o 3. hod. odp.
V zasadací víni městské radnico v Kutné Hoře. Jed
nati ve bode hlavně o dokončení restaurace a dostavby
velechrámu uv. Panny Barbory. :

Njezd českých textilmíků. Spolekče
ských textilníků za účelempevnější organisace ospo

řádal dne 13. Čertence b. r. v DY nad Orlicí prvnívjezd českých textilníků. Město Ustí jako středisko
českého textilního průmyslu přiodělo se k toma dni
rouchem ulavnostním. věsatníci shromáždili se před
11. bod. v badově tkalcovské školy, v jejichá dílnách
množství textilních strojů v plLém chodu budilo obdiv.
Mezi jinými přítomni byli poslanec Formánek, okresní
bejtman dr. Komers, starosta města dr. Vicena, cís.
rada dr. Hotowetz a různí zástupci. Pozdravy zaslali:
místodržitel br. Coudenbove, nejv. maršálek kníže Jiří
Lobkovic, ministr Rezek, obchodní komory atd. Sjezd
zabájil předseda apolku čes. textiiníků, továrník p.
Jos. Bartoň, jenž líčil, jak český průmysl zaváděním
strojové výroby z počátku klesal, ale časem opět se
zmohl; četné továrny v Čechách a na Moravě mobou
se směle po bok postaviti největším něm. závodům.
České tkalcovny pracojí nyní s 15.00Ustavy, zaměst
návajíce na 60 000 dělníků. Po uvítání účastníků a
případném proslorení o důležitosti sjezdu atarostou
úr. Vicenou a poslancem Formánkom ujal se vlova cís.
rada dr. Hotvwetz a promlnvi) o thematu: Náš poměr
k Ubrám,novýcelnítarif«obchodníemlouvy.Rečník
poukázal na neprospěšnost zvýšení cla na suroviny
textilní, ovčí vlnu, len a konopí. Cena Inu se zdroj
pásobila a přece výroba jeho 8e nepovznesla. Příčina
jinde. Pan rada vyslovil ee téš proti celní rozloce
s Ubrami, dovodir, že jednota i pro zemědělství je
prospěšná. Řiditel tkalcovské školy, inspektor A.
Braulík, přednášel o nejnovějších vynálezech v tkal
covekóm průmyslu a p FI. Heruych, jak zlepšiti dnešní
poměry v textilním průmyslu. Sjezd zakončen apo
lečným obědem, pří némě proneseny četné přípitky.

Matiční slavmost pořádáse vo Žianicích
dne 20. července t. r. pod protektorátem místního
obecního zastupitelstva na zabradáeh pp. B. Kohouta,
ŠJ. Soukupa a Al, Vráťaly ve Žlonicích. Hudba pěšího
pluku č. zi. Program: V sobotu dne 19. července
Čepobití a lampionový průvod. V neděli dne 20. čer
vence o 5. hod. bodiček, o 9. hud. ranní sbůze členů
ovocnářského závodu: a) zahájení schůze, b) přijímání
členů, c) čtení a schválení etanov, dj) volby předsta
venstva, e) volby výborů. O půl 2. hod. odpol. ueřa
dění apolků a korporací na silnici Kozojedské, odtad
průvod s budbou do zahrad. Přednáška p. Jaroslava
Mícbala, techn. inženýra z Prahy: „O užitka a pro
pěšnosti závodu na zažitkování plodin“. Koncert,
buffet, tombola, zvěřinec, kolotoč, střelnice, pošta,
pouštění balonů, fotograf, večer ohňostroj. Večer vě
neček v hostincích pp. Rambouska a Jezdinekého.

Z Polis u Dobřemle. (Svěcení kaple).
Naše malá osada vystrojila se v nedělí dne 13. čer
vence k okázalé slavnosti, uvěcení nově postavené
kaple P. Marie Lurdeké Hned při východu slance
oznamovaly četné výstřely z hmoždířů wlavnostní den.
Po deváté hodině ranní vypravilo se z chrámn Páně
Vosického, kamž osada naše přifařena, přemnoho cti
tejů Rodičky Boží ve velebném průvodu, jejž vedi
milý nám dp. J. Bruckner, administrator, doprovázen
též školními dětmi a malými dradičkami z obce Vo
viček. U kaple tklivě promluvil dp. administrator o
výsnamu této slavnosti a psk kapli posvětil. Po
skončeném posvátném obřadu hnal se průvod zpět do
farního kostela Vosického ne mši avatou. Srdečdné
díky buďteš vzdány všem, kdož nějakým tím dárkem
přispěli k postavenídůstojného stánku Panoy Marie
u účastníkům Slavnosti, zvláště ct. matkám z Vosi
ček, které ku zvýšení slavnosti vypravily dívenky 8vó
za dražičky.

Čtěte a rozšiřujte pozoruhodnou:norinku|

MistrJan Hus nebo sw.Cyrill a o
thoděj?

Kdo má o národ větší zásluby a zasluhuje tndíž,
aby ode všech byl oslavován?

Napsal Jao Vychodil. Cena 10 h,

Na skladě u Joa. Melichárka na Velehradě.
(Morava).

Různé zprávy,
Opomenuntéjubilenm dvousteleté.

Dne 47. května 1708 dosedl na biskupský atoleo ve
Hradci Králové Tobiáš Jan Bekr. — Byl to mně nad

jiné soamenitý tak, že i papež Klement XI, potvrzujeo za biskupa, dodal: „Bodejž měla říše německé



takových bisknpů e dostatek.“ A činnost Bekrova
dokázala, še nebyla chrála one planvu V divot nvedl
t. sv. pohyblivou misvji, ulevil první dachovní sněm
na Hradecko, salošil kněžský weminář a při něm
kostel na počest sr. Jana Nep, vystavěl průčelí bis
kupského domn, kapli sv. Karla Bor., v Chrasti pak
osadní kostel nejev. Trojice B a bisk. zámek, požehnal
základ kláštera. vervitského nu Kopečku Matky Boží,
posvětil poutní chrám Nenebevzetí P. Marie, kamž
jíž dříve (21. srpua 1700) dal přenésti vvůj milostný
obrázek Panny Marie Sněžné. — — I jinak pracoval
v pravdě apoštolsky, jsa vezdy neobroženým obhájcem
evého dachovrenstra. Proto zanovřeli unň někteří
úředníci i páni rodu vzácného. Tak stelo Be, ge
ušlechtilá činnost Bekrova byla patné posuzována
ve scbňzích i v novinách, ba i za velezrádnou byla
označena. A památce takového biskupa bychom roěli
žehnati a v jeho šlépějích nennavně pracorati. Jea
nedopatření snad možno přičíati, še nebylo vzpo
m-nato ine tak památného,kdy první nešlechtic
rodam ua biskupský trůn v Hradci Králové dosedl
— ale velikým šlechticem dle ducha byl.
Va dnech rjezdových žehnány badon opravené věže
stoličního chrámu oašebo: Lahodný hlas zvonů u těchto
věží provázeti bude slavnosť, ule badou též připomí
nati: „Také nás posvětil veliký a domašním avatý
biskup Bekri“ — Kéž by t+to slova pohnala mnohé,
aby avpoň o dnech sjezdových brob biskopa Bekra
před hlavním oltářem v kathedrálo navštívil: a tam
divě rozjímali o apoštolské činnosti jeho! I při letoš
ních cvideních kněžských mohl by za vzor postaven
býti vznešený biskup, jenž v pověsti svátnsti zemřel
a —jak pevně doufáme — dá Bůb, že i avatořečen
bndet — — Naže přičiňme se oslaviti tato dvousto
letou pamásku na ndp. biskupa královéhradeckého To
biáše Jana Bekral

Zvláštní jubileum pamovmíkovo.
Doe 19. červaa slavil císař Františef Josef I. zvlášt
ního drohu jabilenm -vého panování Je totiž od to
hoto dne tím Hubsonrgem, kterýž nejdéle nosil koruvu
cisařskou; tímto dnem ubíhá stejný počet let, měsíců
a dnů, po který vládl už dosud nejdéle panující císař
s rodu Habsborgů, Bedřich III. Tento předek našeho
císaře, kterýž byl otce: Muximiliana I., byl — počítá
me-li ode dne jeho zvolení za krála — německým cí
ssřem od 2 února 1440 až do 19. erpou 1493; ob
náší tedy doba jebu panování třispadesát let s sto
devadesát osm dnů. Císař František Josef I. ujal vo
panování nad říší dne 2. prosince 1848; bylo tedy
dne 19. Června 1992 tři u padesát let a sto dovade
Báte devět dnů, cu uosí korunu císařskou.

Na ochrana mládeže. Dne11.t. m.sešla
se v Praze za předsednictví vrebního rady p. Pátka
komise, jež usnesla de o rosoluci toho smyslu, Že 8+
odporončí založiti pro celou Prahu a všecky obce po
licejního obrodu pražského spolek na ochranu sirotků,
mládeže opuštěné i zanodbané, který by měl při svém
působení trvalou a vydatnou oparu v obcích, v okres
ních soudech a správních úřadech státních, ovšem i
v zemském výboru království Českého. Tohoto hlasu
měly by si povšitunouti naje obce u vybočíti trocha
z oné ztrnulosti, která tak mnohoa obecní správu
svírá. I v té nejmouší obci čeká nějaký odstrkovaný
ubožáček, kdo mu ukáže cestu k Aťastnější badouc
nosti a nenechá ho zapadnouti v kalu opovržení a bidy.

Vzorná zemé. Na Islandu jsva lidé tuk
poctiví, že netřeba tam ani strážnů pokuje a majetku,
ani žalářů k potrestání vinuíků. Dějiny Islandu vyku.
zují za tivíc let jen dvě krádeže. Jednu z nich spáchal
domorodec, vzav nákolik ovcí. Poněvadž však učiutl tak
jen pro avou rodinu, aby nezhynula hladem, uznána

pa jež na němulpéju,za trest dostatečný.Drahourádež epácbal zámužnější občan; ukradl 17 ovcí. Týž
odsouzen byl k náhradá za ukradené ovce, mimo to
masil ještě prodati všechen svůj majetek m opostiti
zemi, nechtěl-li býti popraven. Rozumí ve, že raději
se odstěhoval. O vykonávání spravedlnosti pečuje de
nif, z jehož rozandku lze ae odvelati ke třičlennému
souda v hlavním městě Roykjavika; poslední odvolací
stolici jest nejvyšší sond v Kodani, poněvadž Island
náleží k Dáneko.

Národní desatero. 1. Bvj se Boba,2.
Zdraví svého Setřiti baleš; varuj se lihovin a tabáku
gvláště v mládí. 3. Ani baléře nevyvdáš nalarno. 4.
Pomuj, abys aspoň v nuděli a ve svátek Četl dubré
české spisy, 5. Pendz na užitečné České kniby nelitaj.
6. Badeš mlaviti jenom správnou ČrŠtinou. 7, Slavných
dějin trojjediné čes«é vlasti uozapomínej. 8. Za avůj
národ nikdy'se nebndeš stydět, aby se nestyděl 24
tebe. 9 Dbej povinnosti, chruů svých práv. 10. Pn
máhej Ústřední Matici Školské,

Židovské hospodářství, Židovskýtisk —
še Brněnský Drak —poškozuje ikř. lid úplatky velko
apitálu! V době, kdy vydány byly turecké losy, za

platila anglo-banka třiasedmdesáti vídeňským listům,
aby buď mlčely nebo ja svým čtenářům doporačily.
Tagblatt dostal 32.000 z!, Nene Freie Pregs+ 25.000
2l., Presne 25.0::0 zl., Vorstadtzeitung 16.000 zl, Mon
tags Revue 12.000 zl., Fremdenblatt 12000 21., Ta
gOspresse 10000 zl. atd. Za tyto úplatky vychrvalo
valy tyto časopisy svým křesťanským čtenářům tu
recké losy a vylákaly jim miliony z kapes, jež nyní
bezpečně nkryty v obnivzdorných, nedobytných wert
beimkách židovských bobáčů. — V afeře Kaminského
obdržel Tagblatt 42 000 zl. a N. F, Presse 28.000 zl.
— Nedávno zatčen byl v Cařihradě na zakročení ras
kého vyslance jakýsi Mojžíš Rosenberg, židovský ob
chodník a děvčaty. Chlapík tento vyblédl vi obyčejně
nějakou bezkon dívku vdavek chtivou, oženil 8e a ní
a pak ji draho prodal do domu hanby aneb do ha
rému. Tentokráte dostane 60 mu v Rusko, kde ob
chody své prováděl, zaslouženého trestu. Ač zpráva
ta proběhla různými časopisy, Čas o tom mlěí.

Pane, odpusť jim. Že strannická zášť
zavádí naše protivníky k hroznýmlogickým kotrmel
cům, jest dostatečně známo. Někdy dopadnou proti
katolické kritiky až bumoristicky. Tak „Plzeňský
Obzor“ v č. 80. najednou ai všiml, že není nu pro
volání k našemu ejezdu pudepsán ani jeden učitel.

To prý jest nejlepší odpověď očitelstva směru našeho
ndp. biskupa. „Školeký Obzor“ však zaso (v č. 27.)
v té záhadě vidí zřejmě snižování s odstrkování (od
podpisu) stava učitelského sjezdovým komitétem —
Smíchej tedy, milý čtenáři, tyhle dva posudky dohro
mady v jadné sklenici, zažij obsah její, můžeč-li a
řekni pak, jak jsi z tobo všeho mondrý. Nás jen za
jímá, jak 8: bděle všímají již nyní naši „přátelé“ i
těch nejmenších podrobností našeho sjezdu.

Přátelům církevní hudby. Těm,kdo
míní učiteli se státi a vychodili právě školu měštan
skou, avšak. pro mladý věk nemobon býti přijati do
učitelského ústavu, naskýtá se vbodná příležitost, tóto
doby vbudně využiti. Mohuuť se vyučiti hře na pisno
a verbany vo ško:e pro vzdělání ředitelů kůra, =polku
uv Cecilie v Litoměticích. Při tom možno jim v li
terním «měru opakovatií a se dále vzdělávati. | Bližší
zprávy zašle uprára Cecilské hospolku vLitoměřicích.

Oděv z papíru. Jest všeobecnéznámo,že
v Japanskn vyrábějí znamenitý papír, k čemaožpou
žívají hlavně lýka n vláken z papírovníku. Papír
tekto vyrobený vyniká takovou tuhostí, že zbotovojí
se z ného nejen povlaky ma olanečníky, ale i šaty,
kapesní čátky u ubrousky. Za poslední války jspan
sko čínrké wněl:dokonce sbory japonské z toboto papíru
kalboty, jež se znamenité osvědčily. Spodky ovšem
byly nalakované proti dešti.

Oznamujeme. 7. číslo Časových Úvah
obsahuje znamenité pojednání: „Fara katolická a
protestuntocá “ Napsal P. Oodřej Hamerle C. SS. R.
Přeložl Jan Š'mberský. Břitké a dovedné péro Ha
merleovo jest 1 českým katolíkům již delší čau chvalně
známo. Přítowná brožuiku pak jest trefné vsvéčlova
ný ci protiklady zvlášť zajímavá. Prodáváme ji po
8 baléřich. Při hroma“tných objednávkách poskytujeme
až bu provent slevy. Objednávky obratem vyřídí
„administrace Časových Úrah v Hradci Králové.“

V biskup. konvíktě pro kandidáty
účitelatví bylo ků kouci roků 21 chovaucův;z těch
obdrželo 14 vyevědčení s vyznamenáním. — Přijímají
se žáci jen nejlépe udporučení.

„Všeodbor. sdružení“ laskavě vě
novali dále: 10 K: vdp dr. J. Soukup, kanovník
v Hradci Král.; po 5 X: vdp L. Vichta, farář ve Stě
žerách; dp Fr. Svoboda, kaplan v Přelouči: dp. Milo
Záraba v Želivě; vdp dr. Vine. Rath, professor v Krá
lové Hradci; po 4 K: politický klub podkrkonošský,
al. katol. jednota v Pardubicích; po + K0 hb: dp.J
Kaška, kapian Kladně, dp. V. Horák, kaplan Kladno,
vo z K: vdp Vine, Krátký, děkan Lovčice, dp. Josef
Loška, kaplun Lišov. vdpi. Ant. Vitvar, farář Nový
Hradec, dp. J. Zelinka, kaplan Nový Hradec, dp. V.
Hobek, kaplan Slavátín. — | Všem dárcům srdečné
„Zaplať Bůh“! O další dary vřele prosí Frant. Jukl,
kaplan v Hradci Kráiové,

Prooolání.
P. T. jubilantům 35letým ord. 1867.

Máme se nejíti? Pakli unu, kdy a kde? Může
to býti Přelouč,Hradec nebo jinde? Většina rozhodne,
Odpovědi do Přelouče. S pozdravem

Špičák.

(Zasláno)
Výkonný výbor sdrožených spolků vzdává tímto

všem šlechetným dárcům, kteří ať darovanými přede
měty, ať peněžitými obnosy ve prospěch tomboly neb
buffetu při sjezdu konaném 13. t. m. u Rozhledny
mezi Lípou a Chlumem přispěli, své nejsrdečnější
diky. Rovněž nechť díky příjmou jednotliví páni abě
ratelé i sběratelky, kteří s nevšední horlivostí úkol
svůj provedli. Konečně vzdáváme díky všem, kteří
jakýmkoliv způsobem sjezdu prospěli a tak zajistili
foanční výtěžek jebo ve prospěch dobré věci,

Listárna redakce.
Koštěnice. Podobných zpráv bylo v minalém

čísle více, proto jume Vaši neuveřejnili. Další zprávy
nám budou vždy vítány.

Přes naše důtklivé připomenutí jistá
část našich odběratelů dosud předplatné
dluží; proto nechťi tito co nejdříve zaplatí:

Sdělujeme, že inserty do kalendáře
»Štítu« na rok 1903 dosud přijímáme.

Administrace »Obnovy«.

"Tržní zprávy.
V Hrudoi Králová, dna 13, Července 1492. 1 bl,

pěenice K 1569 —18:40, dita K 1220—1287. jodmane
K 8 40—10 00, oven K 700 —7:90, prosa K 900—'0'00,
vikve K 960—1009. hracba K 1750—3000, čočky
K 17-00—24-00, jahel K 1800, krap. K 16 00—24"00,
bramborů K 250—300, jetelového semínka červeného
K 90:00—00"00, jetelovéhu somfaka rase. K 0000
—00-00, máku K 38:00—40:00, Iněného semeno K 1720
—19-30, :90 kg. žit, otrah K 12-00,pšenič. otrab K1150,
- kg. másla K 2:00—240, 1 kg. nádla vepřového K
1-40—1'76, tvarohu k 0-42—n30, : vejce 6 hb. Jedna
kopa okurek K 1200—1500, jeden g cibule K
32'00—00:00, jedna kopa drobné zeleniny K 400 —1*20,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 0-00—00"00,
1kopaealáta K0 00 —"'60,1 kopa petržele K U00—0"00.

s€
přesídlení =-če 88

prodávám

za snížené ceny
gron velkou zásobu veškerých drohů

klobouků
plstěných 1 vlněných pro pány, chlapce

a děti.

3E3630662626362026

| Za příčinou

Slaměné klobouky
ve velkém výběru,

čepice a zimní obuv (papuče)
ONP>za ceny nákupní. “fiž

S veskerou úctou

Jos. Dvořáček,
klobončník v Hradci Kr, pod podloubím.

JEEIEIEICIEEJEJEIEJE2EE2EE—,,,,
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 aumývárny mají kandidáti k disposici
hudební sál s pianem a harmoniem 1 ji
nými hudebními nástroji.

K písemným žádostem dlužno přiložiti
křestní list, poslední vysvědčení a výkaz
majetkových poměrů žadatelů.

Žádosti podány buďtež nejdéle do 15.
srpna prostřednictvím a s odporučením
příslušných farních úřadů nejd. bisk. kon
sistoři.

Roční poplatek činí pravidelně 320 K.
Vřípadné dotazy na bližší podrobnosti

zodpoví
správa konviktu.

ČLLP LOL
WF" Pozor! "E 3

Všechny stěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovac. octa upozorůujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t r. veškeré ky
neliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamami
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.—6
Podnik na zužitkování ovoce

v Hračci 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.
Růzcé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitk -vání plodin VTřebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

( kupuji se dle dohodnutí.5 O >BirBbr>DBi

VARHARY
všestranně -osvědčené doporučuje v levných cenách

Bed. Čápelk,
varhanář v Poličce.

WW>Závod založen roku 1874. „m
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Ústav ku vzdělání učitelek v Ohrudini

x sestává ze čtyřročníkůa z přípravky; jest"NÍ tedy přijetí každoročně možné.

Ohohodní jednoroční Kars,

| pro dívky škole odrostlé, by vzdělati se

1ěě mohly k samostatnému vedeuí, neb zastávání rodičů v obchodě.

Ústav vychovávací v Olaliňaněch
"ej pro dívky každého atáří, kde lze nabyti

| vědomostí literních a přípravy do ústavu

j | učitelského pro dívky, které nemají příle| žitosti navštěvovati školy měšťanské v „po

| kračovacím kursu“. Zvláště se hodí ústavtento pro nastávající nevěsty, by se vycvi
čily ve vaření, vedení domácnosti, ročních
pracích (šití šatů), kreslení střihů, hudbě,

| řeči německé, francouzské a hospodářství.
Příprava na zkoušky industrialních učitelek
a pěstounek.

Německý ústa | Kolářová U OVÍÍRY
| pro dívky, by nabyly vyššího vzdělání

| v hndbě, vycvičily se v ručaích pracích
| (Šití šatů), vaření atd. Konversace německá.

| | Stravné obnáší 30 K měsíčně, sirotci při
* jímají se za 20 K

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy,
y týkající se y, poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k, povolené kanceláři jen

F-raha-=II., Eliščinatřída1080.

i 5 ň č: Ej et,|
z AKKO P 4 AB t

Josef Neškudla,

c a kr dv.vě dodavatel
vwJablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst dochovenstvo
ovůj všudež o«vědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

vŘenh kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Iloarr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franku se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

SERSASNOVOOEÉ

Veledůst. duchovenstvu, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstva

uctivě ozoamuji, že za tovůrní ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletni mýdla
ve velkém výběru, ústní vody. vůně ve
etkvostných kasetách, hodíci se k vánočním
dárkům a j.

Výborné oreamy ku holení Natom a
Schaving colambia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
silám od 1 21. 20 kr. výše. Nehodící ve
břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
pomíse vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

1 Pří větší objednávce poskytuji evláštní slevy.
| Zásilky na venek rychle a správně vyřizuji.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou moji jest, poctivě ku «pokuje
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.

Z

dříve J. Jeřábek

ČSN

Navštirenky
všech druhů

nabízí

Biskupská
knihtiskárna.ČD

"yšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

s 60 roků na Malém náměstí
pod lonbím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
stce $ se šelešnými rámy, sk

těmi 1 vsampním.

Veskeré rozpočty, skizay i odborná
rada bezplatné vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

= SUKNA%
na taláry a jemué modní litky

pro pány i dámy
k nastávajícíma období

za nejlevnější pevné oeny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové

Závod založen roku 1834.

VZOR

ně zařídil jsem fotografický atelier v Hradci
Králové (v Adalbertinu: a doporučuji jej přízní
velectěného P. T. obecens'va. J. F. Langhana,

c a k. drorní fotograf.

OOOOC
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ii

OB“ Božíhroby,"i
OBE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnobo pochvalných přípisů vyloženo

|

OOOOOO0O000



Valký výběr
alatých a stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn. bodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

©v Bychnově n. Ej
přísežný znalec

c k.okr soudu
Obrázková

L Cenníky zašle.

JOCXXXIXXÍOOXXXXXIOOXX
Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

měty

»sMRůžencovávýrobnac
Praha I., Konviktská ul. 286.

Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

KXXXXXXOOOXOOOXXXXX

O
Vyznauenán nejvyšším: čestnými cenami!

J. Anděla

zámořský prášek

u"mrenje s jistotou:
štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy,mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen bmyz.
Továrna a vývoz u

J. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze 1., Hnsova 1ř. č. 18.

V Hradci Králové pravý u pana Karla J.
Dixe, medic. droguerie.

Sklady na venkově vady ozvačeny Andělovýni
plakáty s černým psem.

Oltáře, sochy a j.
ve vkoaném a levném provedení

přemě dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko saáleme

Nejlepší odporučení! | Plány a rozpočtyseneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Bug“ vlustní výroby "Nf
v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v obni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce.

Továrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě ,

K) dříve sávod na sužitkování ovoce, salošený

jakosti velmi levný koňak a rnou

držadlo kalhot

B r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách

Fa) — nabízí —koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
ualní),vina sladká s vino šumivé (šampaňské)
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové

| | slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
E) 1691 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatllí
Ř státní a diplomem slaté medaile, a mnohými ji
IE nými diplomy s prátem rašení zlaté medaile.

Ů Vzorky zdarma a franko,
4 . P.
|ono

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte ohralné známé

(Patent Novotný).
To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knofliků neb
jioé úpravy bylo třeba. Přenvědčenízjisti netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zasílatelský dům.

Z LEVNÝ ©

PRODEJ
za přičinou přesídlení,

Obrazy. zreadla, rámce, lišty, římsy,sochy,
kříže a různé umělecké výrobky.

s
u

m,
ua
a“
a"
a"a,
u
a"
e" Veškeré druhy papíru, psací potřeby,

© nejnovější dopisnice v obrovském výběru,
Sg alba, kassetty dopis. papíra, modlitební
. knížkyatd. ntd.s
a“aa
ua
>,oa
u

Závod umělecký a paplruický

JOS. KIESLICHA,

a
a
a
a
e
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
s
a

v Hradci Králové. .
aDílny pro cbrámové práce a výrobu rámců. B

vlastní výroby

i : —

První 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 věcho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

Jevná, jakost výborná.

dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Belerd
dáho třída 619—VI1 Sklad: Velká
Karlova wl. č 30. Budova Sv.- Vác

laeské sálošny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křijtelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svěděení velodůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

znřívení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech zárodn.
Původní nákresy, cenníky a rospočty besplatne a

Jranko. Ceny levné a přísnívé platební podmínky.
Bw' Cesty k poradám konají Be na vlastní náklad. G

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o pectivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení con!

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a uejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk,
zboží u ryze Českého, ktestanského, svépomocného
lidového podviku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levné 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.



TATRY

RB“ Zlatámedaile.-P S

Provedení prací těchto věnuji jakožto odborník veškerou péči,

mramorových a pískovcových pomníků za ceny levné.

Prose o laskavou přízeň, znamenám se v úctě

Lidový nápoj.
Ek, Zázvorové pivo
n Mo Mý v pastilkách| v sáčkách |v baličkáchEb a4h Ah |A20h

v Pozor ma naše ochramné známky.

Šumivé limonáĎové bonbony
světoznámé jakosti. '

Odporučaje

První česká akclorá společnost te
váren na orientální cukrovinky a

čokoládu dříve (A. Maršner),
IKrál. Vinohrady.

Guperfosfáty «$
animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro všechny půdy. s
Zajišťaji rychlý účinek a nejvyšší výnosnost.

jež nelze žádnou jinou kyselinou fosforečnou nahraditi.
Dále: kostní moučku, chliský ledek, síran amonatý, soli E

Poštornskou sádru superfosfátovou ku vrch

dodávají s přesnou zárukou obsahu

Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská al. 27.
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Robert Šamburek,
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonenrek, kolárky, náprseuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřizojí se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nebodící se vezme bez průtabu nezpět.

(gp*>Mnohopochvalných dopisů k disposici. ij
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Majite! Politické družstvo tiskove v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antoním Pochmon. — Tiskem bísk. knibriskirny © Hradu: Král,



Příloha
Beseda.

Reziičné studie.
Píše Josá Váha.

VIIL

Ideniní.
„Tinice,tisice, tisícePapary A"

J. Vrchlický.

8 romantickým úzce souvisí „idealní“,
he řekl bych,jest jeho podkladem, jeho duší

Idealaí, ideal jest původu řeckého a jest
utvořenoze slovaidea: vidina. Zoačípak ideal
vzor, jské by oo mělo býti, čili ideal jest
soabor všech dokonalostí. Samo sebou 80 roz
umí, še ideal vo skutečnosti býti nemůže, neboť
pic nemí na světě dokonalého, bez vady. Ba
ani oměníbo vytvořiti nedovede. Ideal v pravém
slova smyslu jest a zůstane jen dílem naší
obrazotvornosti.

Hlavní vlastností idealu jest, že nemůže
býti uskutečněn. Ale v tom právě leží zas ono
kouslo, že člověk po něm tolik dychtí, še tolile
se oamáhá, aby se mu aspoň částečně přiblížil,
aby si jej ztělesnil.

Ideal jest soubor všech dokonalostí, všech

bn oa vlastnosti v nějakém jedioci, v něém celku. Tak ku př.: Berůhonná krása
těla, bystrost rozumu, síla svobodné vůle, do
brota srdce, čistota myslí atd. atd., soubor
všech těchto nejlepěfch vlastností tvoří ideal
člověka. A tak i vzniká ideal státu, národa,
společnosti vůbec, tak vznikají idesly muže,
Šeny, jinocha, panny, umělce, učence, idealy
stavů, zaměstnání atd,

Ideala pravého ve skutečnosti nenajdeme,
nýbrž můžeme si ho jen domysliti. A proto
ideal čistý jest jen věcí myšlénkovou, jest jen
pouhý domysl, čili abych tak řekl vidina,
vzorný obraz, jaký se mi vznáší v mysli. A
proto o pravém čistém idealu nemůžeme jinde
mlaviti než ve knihách, nebot již Plato řekl,
že nejkrásnější vzor pozemský jest tak daleko
vadásen omobo čistého idealu, že můžeme jej

pokládati toliko za pouhý, nedokonalý zákalidealu.
„ „Značí tedy slovo ideal v obyčejné mluvě

nikoliv onen vzorný obraz v naší mysli, nýbrž
nejlepší vzor, nejlepší dílo ve skutečnosti. A
s tohoto obledu můžeme mloviti o ideslu roz
ličném. Tak mlavívá se o idealn starověkém,
antickém, jenž neprávem | klassickým zván
bývá. Míníme ta to, co nejlepšího starověk
vytvořil a v čem nejen že předstižen, nýbrž

„ani dostižen nebyl. A to jsou zejména řecké
sochy, krásy a oměleckosti neobyčejné. A odtud
Be též říkává, že ideal antický znázorněn jest
sochou, že jest plastický, epický.

Středověk pak hlavně vynikl malbou —
krásné, nedostižné malby Michal-Angela, Ra
fnela, Tisiana, Veronese, Murilla, Leonarda da
Viaci, Rembrandta atd. — a samým takovým
smýšlením mystickým, tklivým nadzemskýma

framů sloje idea! středověku lyrický. hodební,emaoži romantický říkají pro ty krásné po
vídky a pověsti o rytířích, dobrodružstvích, o
krásných dámách, o noskončené lásce a ne
skončeném rozplývání 8e.

Ideal pak novověku, jejž rádi též „mo
deroím“ zveme, lze prý nasvatí protu úchvat
nou a horečnou činnost ducha lidskéhoza
krokem a vynálezy dramatickým, činoherním.
I jest prý tedy ideal starověký znázorném
sochou, středověký malbou a novověký operou.
(Dle Dardikovy „Aesthetiky“).

V nejobyčejnějším pak smyslu slova ros
umíme idealem vůbec nějakou vůdčí myšlénku,
nějaký plán, nějskou touhu, po níž duch a
erdce prahre. Samo sebon se rozumí, že každý
člověk bade míti jiný ideal a že čím člověk
vadělanější, čím vznešenějšího, vytříbenějšího
ducha, tím že bude jeho ideal vyšší, blížící sa
vice onomu ideala myšlénkovému. A z toho
ohledu jen můšeme říci, že nišádný člověk na
světě není bez idealu. Platí tu slovo básníkovo:

„Být oddán! To je všecko. Koiou — čema?
Tuskoro jedno, jenom oddán býti!
Mit hvésdu, sen, mít slonce činu svému,

- mít pevný bod, kol něhož bouří žití:
sa mydlénkou, za idealem jíti .
přes všecko v stopách božství stracenéma“.

(J. Vrchlický.)
I nejnovzdělanější člověk, který ani čísti

ani psáti neumí, má nějaký ideal, nějakou
touhu, nějakou vůdčí myšlénka, Jen že on ji
idealem nejmenuje. Aponěvadí obyčejně takový
Šloršk od rána do nocí dře a kousek lepší
stravy jek je rok dlouhý nepožije, bývá tako
vých lidí ideslem dobře se mítí a ničeho ne
dělati.TrafnětonaznačujejedenprostýHanák,

který byv otázán, 00 by dělal, kdyby byl
králem, odpověděl: „Debech já byl králem,
nebóchal bech se kašdé deň bochet, velezl bech
ma pec, sapálel si fajko a dělal bech pomalóčko:
pok, pok,pok! (kouřil by)." .

desly rozličných lidí jsou tedy rozličn
a sice dle věku, saměstnání, povolání. Mluví
váme o idealu dítěte, mladíka, dívky, muže,
ženy, starce atd. Tak ideal malého oblapečka
v sakynkách jsou kalhoty, idesl mladíka bývá
onen nebeský zjev na zemi, jejž on titaluje
„andělem," ideal muže kovaný límec na uni
formě,zlatý záslužný kříž skoranou, poslanectví,
tajné radovatvíatd. atd. Aideal dívky?! Býval

snad v dřívějších dobách poetičtější, a nyní
prý jest to pouze s pouse (4 „čepec“. A kdyžuž pod čepcem jest, tu jako miadá ženuška
sní pakzas o nějakém tom růžovém robátko
v bělostných poduškách pod baldachýnem ko
čárku a když pak konečně stane se babičkou,
ta ideal její nevrcholí v ničem než:

„Aby nás Pán Bůh miloval,
hříchy odpostil nebe dali“ —

Neprávem přičítá se idealnost jen mlá
deši. Pravdou všuk je, že mládež bývá aneb
aspoň býti má idealnější než lidé starší. A
idealnost není docela žádnou chybou mladé
mysli, nýbrš spíše její ozdobou a předností.
A blaze nám, dovedeme li stále mládež k ide
al osti vaněcovati a při ní udržovati. Ferd.
Schulz praví v „Osvětě“, taším v ročníku 1880:
„Mládež vlastoím puzením a zcela přirozeným
během Ine ke směru idealníma, pokud zločinně
nesetře se pele křišťálové mysli její. Blaze nám,
dovedeme- idealní vzlet naší české mládeže
literatorou ještě sesflili, zacbovati, a daleko
do posdnějšího věku, ano nejraději na celý
jeji život prodloužiti. Máme toho dachovního
vzletu a čistoty srdce všichni stále více třeba,
neš kterýkoli jiný národ.“

Řekl jsem, že ideal jest soubor všech
dokonalostí, všech nejlepších vlastností v ně
jakém jedinci. A kde opravdu a jedině tomu
tak? Jediné v bytosti, ješ jest středem všech
dokonalostí a « níž jako ze slance tryská pravda,
dobro a krása. Jediné Bůb nazván býti může
idealem v pravém slova smyslu. V něm jedině
vě:cko nejlepší. Onť jedině dokonalý vzor,
k němuš člověkco nejvíce možno má se při

obniti, Onf zůstane touhou a vidinou všech
zbožných srdel, Oo bude věčně věkův cílem,
kam erdce člověka směřovati bude. Onf naše
cesta, pravda a život, Onf náš začátek a konec,
Onť naše vše. A každý člověk, každinký, byť
i to třeba zapíral, má v ardci touhu, aby 8e
k tomu Ideala přiblížil, aby so k Němu dostal.
Již sv. Augustio napsal: „Stvořil jsi nás Hos
podine, k podobenství svému; nespokojeno jest
srdce naše, dokad nespočine v Tobě“. A sv.
František Sal. překrásně dí: „Jest nějaký ne
konečný Tvůrce, jenž mi vštípil nesmírnou ja
kousi touha po Něm. A proto všemi silami
en k tma aměřovati mnsím, abych ce s Ním,
akošto 8 nejvyšším dobrem epojil a sloučil“

A moderní náš básník praví:

„Neb toto (Božství) ve všem člověk bledá,
od něho oderván lae k němu zpátky;
at záští hydra ovoji hlavu svodů,
ať válčí s vzdorem ducha, s vzdorem látky
přes útoky, únava s zmatky,

přes „Zpátky!“ jedněch a přesdrnbých „Bědal“
(J. Vrchlický.)

A proto: „Sursumcorda — Vzhůru srdce I
k idealu jediná ravému a neklamnéma. Tam
náš cíl, naše blaho, náš konec, naše všel

„Buďtež tedy dokonalí, jakož i Otec váš
nebeský dokonalý jest.“ (Mat. 5, 42.)

Sursam oorda !'1

Literární listy.
IL

Jako každý spisovatel, když knihu píše,
tak stejně každý nakladatel, když knihu vy
dává, musí si býti vědom, čeho knihou tou obce
docíliti, komu ní chce platně posloužiti.

Při prohlížení vycházející současné litera
tory a při jejím oceňování pro veřejné pro
spěchy velice brzo náme, koma většina
episovatelů a nakladatelů novějších českých
kaih chtěla | především | poslovžiti. Vět
Bioa za přítomné doby vydávaných českých
knih tištěna jest beze všeho zřetele na jejich
veřejný úkol. České nakladatelství snad příliš
saačnoa měrou pastilo se „pěstováním lite
ratary“ do kramářetví, které podrobilo si také
3 literární výrobu. České nakladatelství obešlo

by se nejraději bez spisovatelů, jejichž exile
tencí pokládá za nojvětší zlo.

Proto také čeští nakladatelé živých spi
sovatelů zrovna si neváží. Ale takhle literáty
mrtvé, kteří již 30 let v Pánu odpočívají a

jeliché dědicům nemusí se vypláceti žádnýonorář, to rádi vyhledávají a se všemošnou
horlivostí zašlý lesk slávy jejich jmen dávají
leštiti a obnovovati.

Jakoby naše y nakladatele horečka
posedla, jak si najednou „starých literátů“
váží a juk je oceňovati dávají. Každý z nich
se zmocnil nějakého a s nadšením mu dělá
reklama, aby lid kupoval jeho spisy, jež on
právě vydává, aniž by za ně musil platiti ně
jakého honoráře. To jest hotový škandál, co
se s přetiskováním všelijakého přežilého, před
40 a 50 lety snad časového literáruího, kvítí
provádí a stěží jenom se zdržujeme, abychom
některé pány, kteří to tropí, aby ee darmo
obohatili, jak náleží neproklapali. Ostatně máme
na to ještě dosti času i místa.

Aby se tomuto u nás najednou epide
micky jevícímu se přetiskování starších, dnes
jenom vlastně v literární historii žijících lite
rárních prací | předešlo, měl by co nej
rozhodněji spolek „Máj“ zakročiti starostí o
zákon, dle něhož by po třiceti letech po smrti
spisovatele připadal honorář za otištěné jeho
práce ve prospěch buďto cbudinského nebo
školního fondu obce, v níž spisovatel měl
své domovské právo.

Pisatel těchto řádků náleží nejenom mesi
nejupřímnější přátele, ale také mezi na ten
čas nejpřednější znatele české literatury XIX.
století a proto právě se proti tomuto ápina
vémo nakladatelskému z ní kořistění roz
hodně ohražuje.

Důvody: Páni nakladatelé nepřetiskují
starší věci z vážnosti k jejich autorům, oni je
nepřetiskují z ohledu na potřeby obecenstva, ale
oni je tisknou jenom proto, že je majídarmo a při
tom vydání taková dávají pořádati obyčejně
literárním iguorantům, tak že obyčejnětakový

starý autor bývá novýmdn svýchpracíznectěn a znehodnocen. posledních letech
byli jsme svědky několika rámusů, které proto
vznikly, že vydány byly starší věci s neznalo
stí skutečně pranýř zaslahující. Bude-li potřeba,
můžeme saáhnouti do pačesů celé řady pánů
literátů, kteří si mohli ušetřiti všetečnosti,
s níž se do přetiskování starší literatury
postili.

Obecenstvu pak podává se ne výběr star
ších věcí ceny trvalé, ale napořád cpe 80 do
něbo literární kvítí dávno odkvetlé, uvadlé,
vyčichlé a proto pronynější dobu bezcenné.

Následektoho jest, že se tím rozvoj nové
a budoací literatury poškozuje, když se obe
censtvu starými věcmi jednak čtení znechucuje,
když se mu kapsy prázdví a když se nové,
dobré a časové knihy stávají zbytečností tím,
že se nakladatelé po nich nepídí,e výsměchem
literátům doby přítomné přetiskujíce napořád
autory odbyté, jimž náleží sice slušné místo
v literárul bistorii, z nichž některé věci jsou
sice stále zajímavé, ale jejichž činnost a doch
náleží dobám před půl stoletím.

Uvažování o tomto zjevu vede k úsudku,
že naši páni nakladatelé by dělali literaturu
nejraději bez literátů. A to také se skutečnoa
horlivostí, kde jenom mohou, nejavědomitěji

po Kdybychomchtěli vypočítávati,kolikiterárních podniků docela směle a dokonce
i hlučně provádí se za našich dnů nejenom
beze vší náležité epolapůsobnosti literátů, ale
dokonce i bez dozoru a řízení literátů, nikdo
by tomu nevěřil, jak jest to možno. Zde by
nám mohl někdo namítnouti, že jest to zlo
zvykem všeobecným, jemuž 80ani strana, mezi
jejíž orgány tento list náleží, nevyhýbá. Ano,
tak jest, tento zlozvyk, že se dělá katolická
literatura bez katolických literátů, skutečně
existaje! To doznati musí každý, kdo zejmena
jenom poněkud především ve kráené literataře,
jež nese „katolický puuc“, 86 vyzná,

Snad se nestane žádné neštěstí, když
o této stránce poněkud podrobněji promlavíme
a dříve drobet před vlastním prabem zameteme,
než li budeme pokračovati v poukazování na
okolnosti vzdálenější.

Jen co je pravda, to se musí doznati, že
za posledních řekněme20let vznikla celá řada
literárních podniků katolických. Abychom se
neodchylovali od pravdy, masíme ihned do
znati, že většinu těchto literárních podniků
katolických — nedíme všechny — zaranili
pánové, kteří sami platně a účinně do nich

příspíveti doposud neprokásali dostatek ochoty.roč, na to jest možná odpověď dvojí: buďto
to neumí, anebo do vlastního listu přispívatí
nechtějí třebas z pohodlnosti, Následek toho
jest, že podniky ty obyčejně zůstanou brsy
spátky za svou dobou. Laiky obsahem svým



nenutí, aby ei jích všímali a všímati musili,
proto podniky takové zůstávají obyčejně bře
menem etrany katolické a vydršování jejich
jako daň uvalena jest na duchovenstvo. Proč
bychom to nepověděli jednou přímo?

A potom se atává, že tyto katolické lite
rární podniky zůstávajíceza svon dobou,obalu
hovány jsou obsahem tak slabým, že vlastně
neprospívají nijak jinak, než-li že jsou cifrou
v počtu katolických literárních podniků.

Naše mínění v tomto ohledu, opřeno
o faktickou skutečnost a o praktickou pravdu,
jest to, že takto nedbale, slabě a bezúspěšně
vedené katolické literární podniky katolickou
stranu vlastně poškozojí.

Když vznikla celá řada katolických pod
niků, odpadlo plno katolických odběratelů jiným

literárním podnikům, jež katolická smýšlení
v Čecbách tiše pokládaly za samo sebou 86
rozumějící. Když tyto literární podniky kato
lioké odběratele ztratily, ztratily tím vůbec
tské potřebu míti nějaký ohled na smýšlení
katolické. A kdo tyto poměry sledujeme, každý

jeme viděl, že po založení jednobo katolickéhoiterárního podniku obyčejně ihned dva lite
rární podniky jiné postavily se následkem toho
na stanovisko protikatolické. Když se proti
nim začalo okázale konkurovati pod vlajkou
katolickou, začaly se přirozeně brániti hesly
protikatolickými. ,

Kdo podrobně sledujeme a známe lite
rární poměry české od 25 let a kdo klidně o
nich uvažujeme, každý musíme doznati, že 80
intensivní odpor českého nepolitického tisku
proti katolickému duchu datuje, dvoj, troj a
čtyrnásobní s neuváženými, 8 nerozpočtenými,
s nepromyšlenými a nepřipravenými „grůadeř
skými“ literárními podnikykatolickými.

O politických listech zde nemlovíme, ne
boť to jest nezbytno, aby existovaly. Máme
ne mysli předovším jenom pěstování literatory
krásné. V tomto směru katolická věc ztratila

pole, neboť yo by bývalo pro ni výhodnější,aby byla se hleděla udržeti v souvislosti celku
literatury a neustupovala z ní k žádnému 80

poretiemu. Ona měla vtipy přátela odběratelůústupu a k separatismu donatiti literaturu
protestantskou a liberální a sama měla si cel
kový literární trh podržeti.

Dnes důvodnost tohoto tvrzení netřeba
rozváděti. K vůli jednomu kuihkupectví a
k vůli jednomu nakladatelství ztratila kato
lická strana všechny ostatní, které nemajíce
mezi vysloveně katolickými kruby ani odbě
ratelů, ani autorů, drží se potom přirozeně
jenom stanoviska obchodního a tím dnešní
protikatolické literární poměry jsou zajisté
jasné. Nesprávná katolická literární politika
katolických neliterátů vydula celý literární
trh, celon literární tvorbu směrům protikato
lickým proto, poněvadž snad v nejlepším ú
myslu z neznalosti poměrů 8e separisovala.

Má dnes p. Otto, p. Barsík, p. Topič, p.
Beaafort, p. Šimáček ze stanoviska obchodního
nějaký ten nejmenší důvod nebo příčinu, sby
nevydával spisy liberální? Nahradí mu někdo
škodu ušloau tím, kdyby je nevydal? A co
£ toho má strana katolická, že se dala něko
lika neliteráty z celkového literárního tržiště
svésti k tomuto separatismu? Nic! Leda že
katolické spisy ueproniknou do širších krohů
a že vydávání jejich děje se většinou jenom

pro duchovenstvo, které předce nějakého přesvědčování o správnosti katolického smýšlení
nepotřebuje.

Nechtíce hlouběji do atávajících poměrů
sabati a nechtíce nikoho v jeho nejlepší vůli
nějak ani tím nejmenším se dotýkati, uvádíme
Jenom příklad, co by dnes českému lidu zna
menal Kosmák nebo Kopal, kdyby „kázeň
strany“ byla připustila, aby spisyjejich mohly

jm národě rozhoditi tak čilá obchodní firmyako se stalo se episy Beneše Třebízského a
ee spisy Františka Pravdy? Takových pro
pastí v našem českém životě neví, aby byly
pepřeklenntelnými a proto jako tento list do
káza), že se docela dobře se skutečnými po
měry beze vší újmy smýšlení katolickému a
beze všeho útis u smýšlení jiných začíná na
mnoze docela přátelsky počítati v ohledu po
litickém, že úvodní články „Obnovy“ staly ae
nejenom zajímavými, ale hojně bledanými 8
všímanými stoupenci všech jiných stavů a ne
poaze jenom dachovního, nevěříme tomu, že
by krásná literatura česká musila míti jenom
u výhradně za tiskaře a redaktora firmu, 0
jejíž katoliotví neni formální pochybnosti.

Máme za to, že v tomto směru jest za
potřebí nejenom v zájmu smýšlení katolického,
ale v zájmu obecného pokoje, klidu a pro
spěchuuznávati také ale-poň za „neprotikatolické“

zpihy a spisy, jež protikatolické tendence neobsabají.
Kam nynější spůsob pěstování katolické

literatury vede, to předce nedá se tapříti,
nebot výsledky tobo jsou viditelné. Kdo k. př.
s knihkopců má dnes na skladě skutečně pou
tavé, zajímavá a svěže peané belletristické práce
osoby tak populární a oblíbené jako jest ndp.

biskup královéhradecký? Proč knihy ty nejdou
na dračkn? Proč se o ně nejširší veřejnost
nezajímá?

Protože katolické literární podniky jsou
založeny na tom dobře enad myšleném, ule po

obybeném základě, který vydršování jejíchukládá na dochovenstvo a ktorý ostatní širší
veřejnost vlastně o nich ani zpraviti nedovede,
aby se o hě zajímala a zajímati mohla, O nej
lepší katolické knize se širší česká veřejnost
obyčojně jinak nedoví, leda když autorovi její
některý protestantský líst za ni hodně vynadá.
Tak je to a nic jinak a když se to veřejně
řeklo, tím nebyl žádný článek víry ani pře
kročen, neřkuli změněn. Věeobecný souhlas je
zajisté na naší atraněl

Zprávy hospodářské.
Sestátnění drah v Hakouslu.

Napsal Badolf Vrba.

Nynější vláda Dr. Kdrbra chtěla obšťast
nit rakouské národy r brusu novou myšlénkou,
aby totiž páni poslanci v parlamentě zanechali
národnostních hádek a juli se radějí pracovati
svorně a vládou na Inštění otázekhospodářských.
A skutečné Dr. Kórber měl ku podivu štěstí,
všíckní poslanci učinili pověstný „žblnňk“ do
vody, či odhlasovali zákon o vodních drahách.
Tyto vodní dráhy mají se dostavěti do roku
1920. Do té doby se můře mnoho státi a kdo
ví, zda bade kdy započato s vodními stav
bami. Současně s myšlénkou stavby vodních
průplavů začala vláda paroupracovati na roz
šíření sítě státních drah a costátňováním oněch
dráb, kteró dosud jsou v rukou soukromých
akciových epolečností. To se všecko pěkná
čte, ale rozamní lidé va Vídni vědí na čem
stojíme, če nemáme peněz a proto s tou stavbou
růplavůa se zakupovánímsoukromých drab to
de náramně zvolna ku předu.

Jedině to, co Be činí, jest, že se staví
dráha do Terstu přes Karavanky a pak jiné
menší tratě, kteréžto stavby budou vyžadovati
nákladu okroahle 500 milionů korun. Polo
vinu tohoto obnosu pan finanční mibistr již
sehnal. Druhou polovinu počne sháněti na
příští rok.

Celé hospodářství státních drah v Ra
konsku vrhá ostatně bengalské světlo ua naše
hospodářské poměry vůbec. Na celém světě
nejezdí poplatníci po dráhách tak draho jako
v Rakousku. Zde podáme důkaz. Koncem roku
1900 bylo v Rakousku drah délky 19182 kilo
metrů. Z toho připadlo 7661 kilometrů na dráby
etátní a 11521 km. na dráby soukromé, z nichž
3422 km. jsou ve správě na účet státní, takže
ve správě státní jest vlastné 11037 km. dráh
v Rakousku. A nyní si včimněme příjmůtěchto
drah. Soukromé dráby v rakon akoiových spo
lečnostl měly za rok 1900 hrubých příjmů
319,099.000 korun, připadlo na jeden kilometr
těchto drah příjmů za r. 1900 úhrnem 46682
korun. Státní dráby rakouské stály náklad. ka
pitálo dosud 2343 milionů korun. Hrubý příjem
státních drah rakouských za rok 1900 byl
258,162.000 korun, to jest na 1 km. 23239 korun.
Poněvadž také výdaje na provozování jízdy na
státních drahách jsou mnohem větší než na
drahách soukromých, zárokuje se kapitál ve
státních drahách uložený ani ne na 2 proceuta.

Majitelé obligac a priorit privil. státních
drah musí ale obdržeti vyplaceno za půjčený
kapitál ročně 4 procente a to masf doplácet
stát z vybraných od poplatníků daní a sice
ročně 60 milionů korun.

Tento schodek z provozování jízdy na
státních drahách dělá finančnímu ministeratva
rakouskémo strašné starosti, poněvadž se tím

ovážlivě rovnováha ve státním rozpočíu ra
kouském porašuje. Jinde na př. v Prusku vy
náší státní proské dráhy ročně čistého užitku
520 milionů marek a u nás v Rakousku je ze
státních drah ročně 80 milionů korua Škodyl
Stát náš převzal do své správy samé dráhy
v alpských zemích a jinde v chudých krajinách,
kde dráhy ty nic nevynášejí. Za to zůstávají
výnosné dráhy v rokou akciových společností.
A zde vězí celý ten háček. Dokud nemá stát
v rukou vaškeré dráhy, jako je tomu vUhrách
nebo v Prosko, pak oemohou státní dráby nic
vynášet, poněvadž v konkurenci soukromých
podniků vždy podlebne stát

Nejvýnosnější dráby v Rakousku jsou
v rukou soukromých akciových apolečností a
tyto velmi dobře vědí, že je žádný rakouský
finanční ministr zakoupiti nemůže, aby přešly

ve správu státní, potřebovalt by finaační rakonský ministr na zakoupení těchto drah nej
méně 5000 milionů korun! Odkud ty peníze
vzíti? Bursa je nedá, poněvadž právě tyto
dráhy jsou zdrojem bohatých příjmů nejpřed
nějších finančních velmožů, vládnoucích na barse.

Podáme ade doklady. Jižní dráha, apoju
jící Vídeň s Terstem, patří dynastii Rotšildů

všem domům Společně FRoční čistý užitek plynes ní 24 milionů korun. Dráha Ferdinandova,
spojující Vídeň a Krakovem, vynáší Rotšildovi
ve Vídni ročně čistých 20 milionukorun.

Dráhy společnosti státních drah, spojající
Pešť, Vídeň, Brno, Prahu a Podmoklí, patří
francouzským kapitalistům, hlavně baronu Po
reirovi-Arosteinovi v Paříži a baronu Kodlanu
v Pešti. Dráhasevero západní spojující Vídeš,

Zaan Prahu s Děčínem, patří výhradněidům.
Dráhy ty mají více jak 4500 kilometrů.

Nejdříve může stát zakoupit dráhu severo-zá
dní, privilej Její brzy vyprší. Privilej dráhy
tšildovy vyprší r. 1940, dráhy jižní r. 1980

a společností státních drah r. 1965. Do té doby
si mohon tyto dráby dělati co chti, mohou si
určovati dopravní sazby jak chtí a proto stát
nesmí na ně ani sáhnouti. Páni akolonáři velmi
dobře to vědí a ovšem těm hlasům v novinách,
které píší o sestátnění drah, se prostě útrpně
ponsmívají. Zde mámo doklad, že v hospodář
ském životě panuje právo silnějšího, jako vůbeo
v životě ukorem všade. Kočka sí pohrává
s myškou tak dlouho, dokud ae jí líbí.
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Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežnýsoudní

znalec a ce
v Hradoi Králové

(ev.-Jenské náměstí 8. ?7.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásoben
sklad klenotů, ulatých, etříbraých a pravý
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského atříbra, ozdobné atolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jekosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—8 roků za ceny levnější

ned všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

ji, 6Správky se přijímají a levně sho
veškeré správky hodinek se vyřisají.
ORP-Vše zs levné ceny. "B

Staré skvosty se kupují a vyměňuji.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízi

raniišaE IDOL,
távod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, Sntografie a rozpočty na požádání.
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Beseda.

Rozilčné studie.
Píše Josef Váňa.

IX.

Interessantní.
„Když jedna zašla rozkoš, jiná vyhledána,
s žádná marnivost nám není marně dána.

Alexander Pope.

Zvláštní druh aesthetického — krásného
jest „interessantní.“

Kdežto aesthetické má se Jlíbiti samo
sebou, bez ohledu na prospěch, užitečnost nebo
škodlivost, interessantní líbí se hlavně svou
užitečností, svým prospěním, svou zajímavostí.

Interessantní utvořeno jest od latinského
interesse — zajímati, poutati. Lzet edy nazvati
interessantním vše, co budí náš zájem, naši
pozornost, co nás poutá, láká, vnadí.

A tento zájem, který nás upoutal, nemasí
býti právě ani příliš příjemný a lahodivý. Na
Českomoravsku jmenoval a dosud jmenuje lid
úroky, které musí platiti z vypůjčených peněz,
„intereasy.“ A to jistě není pro nikoho příliš
vábné vnadidlo, zvláště nebývalo jím do ne
dávných ještě Jet, kde bývaly „interesey“
x pravidla příliš vysoké a platiti se musily
nezištným synům [araele. Phantáta dobrodinec
půjčil stovku a zrovna si dvacet zlatých inte
ressu srazil. Půjčil tedy vlastně osmdesát na
dvacet dříve zaplacených procent. Bylo to ono
evaogelické: „Sedni rychle a piš osmdegát!“,

obráceně: Phantáta žid psal rychle sto a pantáta sedlák bral pomalu a pravidelně Škrabaje
se za uchem — jen osmdesát. — Bývaly to
smatné doby a zákon proti lichvě přišel teprve,
když už byly celé vsi v rukou židovských
aneb na bubou —

Interessantní nemusí ani odpovídati po
žadavkům aesthetiky, jen když odpovídá naší
zálibě, našemu gustu. A zajisté každému člo
věku jest jiná a jiná věcneb osoba interessantní.

„Chacun a son gout“ řiká Francouz, —
„každý má jiné gasto.“ „Někoho zajímají holky,
někoho vdolky a někoho oboje“ říkává zase
Čech. Jest tedy interess u každého člověka
různý a nestejné cenný.

Různý interes3 lidí můžeme nejlépe po“
zaati při čtení knih, zvláště novin. Kandidát

oslanectví hltá „jednání říšské rady a sněmů,“
iteráti a umělci rozličného druhu, zvláště

umělci dramatičtí a budební „o literatuře a
umění,“ obchodníci „věstník národohospodář
ský,“ židé „bursovní zprávy,“ klepavé báby
Ndeaní zprávy“, milovníci pikanterií „ze soudní
síně“ a konečně mladý, z milovaný lid hledá
nejdychtivěji v inserátech malého oznamova
tele: „Miláčku, stýská se mi velice a vzpomí
nám bez přestání. — Nervosní 16“ Nejvíce
prý však interessují pokročilejší dámský svět
rubriky takovéto: „2Bletý úřadník slušného

„zevnějšku 8 ročním příjmem 1500 sl. a sou
kromým jměníim 10.000 zl. přeje si učiniti
vážnou zaámost 8dívkou od 20—30 let za pří
činou sňatku. Jmění nerozhoduje —..“Atohle
poslední jest prý při tom všem nejinteres
eantnější.

A jest dobře. že interess, zájem hraje
v životě lidském tak různou úlohu. Aspoň
všechny dámy svobodného stavu 81to nemohou
vynachváliti. Kdyby muži hledali jen čistou,
bezvadnou, dokonalou krásu, kolik dam by ee
provdalo?| — Ale takto někoho opoutají hla
boké, snivé oči, jiného malé ruce, třetího
sněhová, úbělova šíje, čtvrtého stříbrný, zvo
nivý hlas a smích, pátého ztepilá, junonská
postava, šestého roztomilost a švítořivost a
sedmého a těch prý bývá nejvíce — slušné, kolik
nul vzadu čítající věno.

Ioteressantní lze také nazvati menším,
nižším druhem idealního.

Kdežto k idealníma, zvláště k idealu čie
támu, směřaje jen duše vznešená, duše vzdě
láním, ranami osudu očištěná, duše vznětlivá
a pro vše nejkrásnější horojící, k interegsant
nímu ioůže tíhnouti a tíhne každý, kdo idealů
neměl a nenašel. Idealy bouří v mladých žilách,
v mladé krvi; interessantní postačí i usazenýmm,
chladn.m pensistům. A právě lidé, kteří již
žijí bez cílů, bez plánů, bez idealů, oddávají
se interessantnímu. Zájem jejich budí cokoli,
třeba malichernosti. A stupňuje li se zájem
takový až k vášní a nároživosti, říkáme mu
„koniček“. Krásně popisuje takové pensisty i
8 jejich „koníčky“ K. V. Rais v povídce „Špačci“
a V. J. Šmilovský « originelním „Setníko Dřev
nickém“. Pro toho bylo největším interessem
thytati — myši.

Ioteregsantní může se i státi věc sama
ebou špatná, hnasná, odporná, ošklivost a
oovržení budící, jen když svým hnasem a

svou spletitostí budí zájem. Tak se stává Často
při rozličných přelíčeních a processech krimi
nálních. V soudních síních Často pan vrchní
rada pronese k útěše senátu nebo porotců:
„Pánové, tak máme tu velice interessantní
případ l“ , ,

Zvláštní druh interessantního jest pikantní
= pichlavý, dráždivý, čpavý, ostrý, půvabný.
dest to půvab s nádechem dráždivosti a ta
dráždivost vlastně působí onen zvláštní vábivý
půvab. Vrcholem pak iuteresgantaího jest sen
sační — napínavý, co svojí neobyčejností,
neobvyklostí působí rozruch a zájem 1 v ta
kových vrstvách, jimiž nepahnoa všední pří
pady a události. ,

Jako ideál tak i interess musíme hleděti
pěstiti a šlechtiti. Staré přísloví: „Pověz mi,
e kým obcuješ a já ti povím, jaký jsi“ dalo
by ve zaměniti: „Pověz mi, čím se bavíš, oč
se interessuješ, a já ti povím, jaký jsi“. Ať si
lidé staří, kteří již svůj úkol zde na zemi

vyplnili mají ioteresgy jakékoli, třeba malicherné a nicotné, mládež musí býti vedena
kzájmům nejlepším, nejvyšším,nejušlechtilejším,
řekl bych nejidealnějším. A v tom obledu
velikou mají váhu slova Johna Raoskina, jak
je uvedl v přednášce: „Tajemství života a jeho
umění“. (Viz Světovou kaihovnu č. 221—230:
„Sézam a lilie“.)

„Můžete neustále viděti mladé dívky, která
nikdy nenaučily se ani jedinou užitečnou věc
konati dokonale, které neumějí šíti, které ne
umějí vařiti, ktoré neumějí gestaviti účet ani
připraviti lék, jichž celý život byl stráven buď
ve hře nebo v aadatosti .... | Všecka jejich
instioktivní moudroaf a dobrota jejich ženskosti
jest zmařena a slávu jejich čistého svědomí
jest zavedena v neužitečná muka k vůli otázkám,
jež by zákony obyčejného, službě oddaného
života pro ně buď hned rozřešily nebo jež by
držely stranou jejich cesty. Dejte takovému
děvčeti nějaké opravdové dílo, která by je vedlo
k čionosti za úsvitu a večer by je unavilo
a dalo mu vědomí, že za den svým bližním
skatečně prospělo, a bezmocná bolesf jeho
ontbusiasmu přemění se sama ve volebu září

Tak také i s našimi jinochy. Učili jsme
je kdysi dělati latioské verše n nazývali je
vychovanými. Nyní učíme je skákati, veslovati
a zasabovatí iíč palicí a nazýváme je vzdě
lanými. Umějí orati, umějí síti, umějí sázeti
v pravý čas nebo stavěti pevnou rukou? Jest
snahou jejich života, aby byli čistí, rytířští,
věrní, svatí v myšlénce, vděku plní ve slově i
činu? Opravdu jest tomu tak u některých ano
i u mnohých a síla Anglie spočívá v nich i
naděje; ale masíme odvrátiti jich odvahu od
díla války k dílu milosrdeoství (a jich rozum
od hádek slovních k rozpoznávání věcí) a jich
rytířskosť od dobrodražné bladnosti k stálosti
a věrnosti královské moci. A pak věru bude
zůstávati u nich i u nás neporušitelné Štěstía
neomylné náboženství; bude zůstávati u nás
Víra, na niž nebude útočiti žádné pokušení
více, jíž nebude více třeba brániti hněvem a
bázní; — bude zůstávati Naděje, které nebudou
dasiti skličující věky a která nebude zahan
bena zrádnými stíny; — bude zůstávati u nás
a s námi největší z nich, trvalá vůle, trvalé
jméno našeho Otce. Neboť největší z nich jest
Láska“. (str. 225—226).

Veliký zajisté prorok, ale nejméně slyšen
a rozaměn ve své hrabivé, bezcitné vlastil

Zprávy hospodářské.

Vrcení v malém hospodářství. Sme
tana nesmí se abfrati teprve tehdy, když se má
stloukati, poněvadě emetana ležící na mléce v hraku
v široké vratvě ekytá škodlivým vlivům prachu, plísui
atd. velkého povrchu. Smetanu máme sbírati, když
vyrstela, nečekajíce až budeme stloukati. Když jako
v malém hospodářství sbírá se smetana po několik
dní, máme ji dáti do úzkého a vysokého brnku; tak
dá se zachovati několik dní a lze z ní dobré máslo
získati. Necháme li smetanu ale v hraci širokém ve
skašeném vzduchu neb na teplém místě, zkysne a
přechází v hnilobu a nelze z ní připraviti dobré máslo,
Stloukání trvá tím déle, čím jest máselnice plnější i
když jest vše v pořádku; tluče ae po celé hodiny,
tlače kde kdo ve stavení, aniž by pak výsledek uspo
kojil. Nemáme proto emetanu dlouho shromažďovati,
nýbrá atloukati častěji; smetana se nekazí a docílíme
pak tím při naploční máselníce až do třetiny nebo
do polovice a při správné teplotě v nejkratší době do
brého másla. Přivětším množství dobré smetany nedejme
ji do máselnice najednou, nýbrž stlučme ji na dva
kráte, bude to dříre a docílíme více másla a lepší
jskosti, neš kdybychom tloukli najednou. Máme-li
smetanu po několik dní přechovati, dějš se to na místě

chladném a vo vzdachu čistém; aby pak pravidelně
zkysla, třeba jí denně dvakráte zamíchati. Máme-li
ale, jak ae to v zimě stává, tak málo mlóka, že ne
nasbíráme tolik smetany, abychom mohli stloukati
aspoň dvakráte v týdnu, jest výhodno při atloukání
jednou v témdní přidati k smetaně trocha nesbíranébo
mléka. Teplota etloukané smetany má obnášeti v létě
10—12, v zimě 13—169 C; jsou ale čísla ta pouze při
bližná a závisí to i od způsobu krmení. To má vliv
i na tuhost či měkkost másla; poněvadž docílí se v
létě při šťavnatém zeleném krmení máslo měkčí, musí
býti takó ametana kn etlonkání cblednější. Tak lze
docíliti i při dosavádním způsobu výroby másla po
měrně dobrých výsledků, ale přece nikdy ne takových,
jaké docílíme pomocí odatředivky. Nebledíc k tomu,
že jest máslo nevyrovnaně lepší chuti a mléko sbírané
sladké a pro různé účele domácnosti upotřebitelné,
vyplatí se nám odstředivka brzy pouze větším vý
těžkem másla a to již při 8—4 kravách dojicích, jichž
mléko všecko na máslo ae zpracuje.

Odkopnutý poklad. Naříkárolníkna zlé
časy, nadře se do úpadu a nepomyelí, že by téměř
bez namáhání mohl sobě něco vyzískati. Angrešt,
rybíz a malina jsou tím pokladem. Ta a tam lze sice
v zahrádce epatřiti nějaký ten keříček — pro děti,
ale na větší pěstování v zahradě se nikdo neodváží,
ač by v ní při vhodném umístění bylo dosti místa
i mezi vysokými stromy. Ve Francii a Anglii roz
umějí tomu rolníci jinak. Co se tam prodá a zu
čitkaje angroštu, rybízu a malin, rolník náš nemá
tušení | Ale i v naší vlasti dobře se dá ovoce to ape
něžit. Vyložte jen na trhu vybrané drahy jmenovaného
ovoce a kupec se hned najde. Zde záleží hlavně na
výběra ovoce; v zahrádkách našich až dosud pěsto
vané drahy ovšem nedají valného užitku. A že blavně
ze šťávy rybízu a malin dá se připraviti výborné víno,
které vyniká mad víno přirozené, anebo že možno toto
drobné ovoce v cukru zavářeti a nakládati, jež se
draze platí, moohéma už známo. V zahradě je místa
dosti, jen trochu chuti a hnedle tu bude nějaký groš
na daně a v komoře něco pro občerstvení.

Literární listy.
NI.

Strana katolická, jako taková, má nanejvýš
důležitý úkol v literárních poměrech. Nazna
číme ho beze všeho úvodu: katolické straně
daleko více přísluší, aby se o vydávání a 8e
pisování katolickým duchem proniklých knib
a spisů starala, než-li aby pussivně čekala
jenom ua vydávání publikací protikatolických,
proti uimž by potom docela planým a marným
pokřikem pole svolávala.

Co pak je to platné, když někdo apíná a
lomí rukama nad tím, že ten neb onen napsal
a vydal spis, který je plo nepravd, pochyb
ností, nemravnosti? Co pak je to platné, že se
autora jeho vynadá? Tím se na knihy škodli.
vého a nesprávného obsahu leda ještě upozorní
a vlastní stoupenec a čtenář dobrovolně hodí
se do jícnu strany protivné.

Pak-li že se na denním pořádku vyskytne
nějaká důležitá otázka nebo zálešitost, má
strana katolická pokládati to za svou nej
přednější a vážnou povinnost, aby 8e postarala
o důkladné a věcné její objasnění. Když se to
neděje a když učiní to strana jiná bez kompli
mentů straně katolické, to je jenom její vlastní
vina.

Sluší stavěti „knihu proti knize“ pronesl
ve známem svém pastýřském listě proslulý
český biskup, který situaci chápal, o co VDA
šein veřejném životě běží. Proto když vyjde
z některé strany katolickým zásadám spis
úporný, ten se ze světa nesme'e tím, když se
jeho autoru hodně vynadá, když ge ani zdání
o jeho vyjití nemající čtenáři naň vlastně upo
zorňají. Zde sluší opatřiti důkladnou u věcnou
protiváhu : knihu proti kniee.

Kam takové paušilní odsusování a posu
zování vede, ukážeme. U nás vydá ten neb
onen mladý mož spis, v němž bezděčně a po
nejvíce především vinou svého bývalého gym.
katechety nedovede se držeti v míře a na
cestě, aby nepřestřelil spůsobem, nad kterýmž
ten neb onen katolický čtenář z rozmanitých
důvodů shovívavě oči přimbouřiti nedovede.
Protikatolické přestřelky v literatuře naší ne
značí obyčejně nic jiného, než-li pochybené,
nebo zanedbané katolické vychování autorovo.
Nechceme, ač bychom měli sta nejzkušenějších
kněží z duchovní správy na své straně, holou
rukou v tuto otázko zasahovati, ale když se
někde v literatuře protikatolický duch jeví,
tak jenom jděte po jeho stopách a příčiny na
leznete obyčejně ve spůsobu vyučování nábo
ženství ve vyšších třídách středních škol. Jak
nábožensky vychované inteligenty ze středních
Skol do života pouštíte, takové je máte.

Proto všechuu vinu| protikatolických



směrů nelze svalovati jenom na spisovatele,
ale třeba při tom uvažovati, kde kořeny po
hrdání toho spočívají. Prodtěte si pilně zajistí
že pro každého inteligenta poučné a zajímavé
vyznání J. S. Machara: „Konfese literáta“ a
v něm budete dovedeni k poznání, jak se čeští
inteligenti stávají k víře lhostejnými a proč
vůbec víra ztrácejí — -—

Pro mládež, zejménastudující, jest tato
kniba četbou nevhodnou, ale pro ty, komu
mládež vychovávati sluší, jest to vyznání ceny
obrovské. Stejně vypsání Mrštíkovo ve knize
„Santa Lucia“, v němž líčí život na střední
škole, nemá se přehlížeti.

Proto, kdo chce zejmena protikatolické je
dnání mladých literátů správně posozovati a
odsuzovati, musí vždycky k tomu přiblížeti,
co na něm zavinilo „zanedbané katolické
vychování“ — —

Pozoruhodné jest, že spisovatelé, kteří
gymnasium neabsolvovali, kteří neměli příleži
tosti nabýti důkladnějšího náboženského vzdě
lání, kteří vůbec bez vyučování náboženství
byli vzděláni uebo vyrostli, nikdy nejsou proti
víře tak agresivní, proti duchovenstvu tak ro
zezlení, jako literáti, kteří se náboženským
vychováním honositi mohou. Z fakta toho ne
chceme žádných závěrů činiti, poněvadž o věci
této pojednáváme jenom ze stanoviska literár
ního, vzhledem ku posazování ducha a smýš
lení jednotlivých literátů.

Heslo „kniha proti knize“ bylo nanejvýš
časově pronešeno, poněvadž jinaký spůsob
literárních zápasů donáší věci, o kterouž běží,
jenom škodu. Mnobdytakéi blamáž pro toho,
kdo se do kritiky pustí.

U nás literárně posuzuje se „katolicky“
taká následovně. Uvedeme zde zvláštní případ,
aby se nezdálo, že mluvíme do větru a že něco
přednášíme bez vědomí určitých cílů.

Před desíti lety začal se studiem Husa
obírati prof. dr. Vácelav Flajšbans. Byli jsme
toho svědky, jakým spůsobem a s jakým vy
naložením práce, překonáváním obtíží dostal
se konečně k tomu, že dovede něco věcného,
něco skutečného o Husovi pověděti.

Od několika let na základě těchto svých
"studií uveřejňuje o působení Husově články a
koná přednášky, jež jsou skutečným pokrokem
v bádání a osvětlování životopisu Husova.

Tato bádání a tyto práce prof. Flajšhaose
jsou takové jasné povahy, že nejdůstoj. vždy
věrná kapitola metropolitního chrámu av. Víta
v Praze nejochotněji mu přichází vstříc, když
bádání v jejím archivu chce podnikati. Pro
testantské a realistické listy všemožně ho za
ně tupí a zlehčují. A nedávno přioesly „Kat.
Listy“ jako příklad jeho vzácné objektivnosti
výňatek z jeho článka v „Národních Listech“,
posuzajícího oslavy Husovy.

Dopisovatel z Praby do tohoto listu před
tím se pak zmínil, že u nakladatele Vilímka
nachází se k tisku připravený a z péra dra.
Flajšhanse pocházející životopis Husův. To je
faktum, jehož sdělení čtenářstvo „Obnovy“
mohlo zajímati. Více o něm vlastně se ne
rozpisoval.

Avšak z tohoto sdělení vzal si jiný kato
lický list záminka, že najednou posuzuje ně
která nedopatření, vyskytující se při Flajšhan
sově již před 2 lety vyšlém vydání Husovy
Postilly, o nichž sám přiznává. že „chybu po
dobnoumožnolaikovi snadno odpustiti“ u tento svůj
posudek o uspořádání Postilly končí touto
nehorázností: „Očekáváme,še katolická intelligence
a svláště duchovenstvo bude máti otevřené oči (a
savřenou kapsu) 1 kdyby skutečně vyšlo rukopisné
dílo Flajšhansovo ošivotěapůsobení M. Jana Husi“.

Co tímto „očekáváním“ se ze strany ka
tolické chce, tomu žádný poměrů znalý člověk
nerozumí. Nejpřednější duchovenské kapacity
snab a prací Flajšbunsových si váží, přímo
ochotným otevřením svých archivů je umožňují;
nejpřednější katolický denní list duchovenstvo
na Flajšhansovu objektivnosť v pojímání živo
topisu a oslavování Husa upozorňuje a najed
nou někdo „očekává“, že bude mítiduchovenstvo
„zavřenou kapsu“, kdyby dr. Flujšbans vydal
o Husovi životopis, k němuž mu pražská me
tropolitní kapitola prameny otevřela. sajísté
jenom proto, aby ho napsati mohl a napsal a jejž
on ostatně tomu duchovenstvu — nevnucuje a
nenabízí.

Nechceme seo tomto spůsobu zcela zby
tečném a komickém odhánění laiků od strany
katolické šířiti, jenom k němu poukazujeme,
neboť za takovýchto poměrů a okolností musil
by se každý rozmýšleti, dáti ge podobným
spůsobem za nejpoctivější vůli kopati.

Komu podobný apůsob literárního „posu
zováni“ slouží? Kain povede? Čeho Bením docílí?

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Josefa Ehren

bergra sebrané spisy. Seš. 43.—46. po 32 h. — Čechie.
Obrázkový a záb. pončný měsíčník, Řídí Jan Pauly.
Roč. I., seš. 7. Předplatné na rok K 640, — Lau

mila. Sbírka sábavné Šeky pra lid. Roč. IV. Sv. 6.V podhabřínském mlýně od V. Špačka. Redaktor J.
Pauly. Ročně 6 knih za 2 K 40 b. — Method. výklad
nov. katechismu. Sepsal V. Davídek. Díl IL, seš. 16.
—18. Dokončení. — Rádce duchovní, Časopis kněžetva
českoslovanského. Rediguje dr. J Bárisu. Roč. IX.,

eeš. 8. Ročně 8 K. - ČeskýJinoch. Red. prolee: v.Můller. Roč. VII., čís. 10. Předplatné na rok 1 K. —
Knihovna Kříže a Marie: Vybrané spisy Petra Kopala.
Seš. 4. 20 h.

Nákladem J. Otty v Praze. Laciná knihovna
národní: Pod jižním nebem. Z raštiny přel. V. Un
zeitig. Seš. 26.—28. po 20 h. — J, Meredith: Zkouška
Rrch. Feverela. Historie otce a syna, z angl. přeložil
Boř. Pravík. Seě. 1.—4. po %4h. — J. Arbess sebrané
spisy: Mravokárné romány. Seš. 2. a 3. po 30 b. —
Sebrané upisy Karoliny Světlé: Poslední paní lilo
hovská. Seš. 2 —4. po 30 h. — Josef Kořenský:
K protinožcům. Seš. 2. za 60 h.

Nákladem E. Beauforta v Praze. J. P. Ju
vačev: Osm let na Sachalíně. Sed.$. s 6. po 36 h.
— Dr. V. Veresajev: Zápisky praktického lékaře. Dle
4. vyd z ruštiny přeložil V. Kudrna, Rozruch bndící
kniha. Cena 2 K 4u h. .

Čes. graf. společnost Unle v Praze. Spisy
Julia Zeyera: Novely. Seš. 7—9. po 40 b. — Sofie
Podlipské apisy: Šumavská perla. Se. 8. a 9. za 60
b. — Dějiny umění národa českého. Napsal F. J.
Lehner. Seš. 11. za 70 h.

Názorná květena zemí korany české. Sepsal
Frant. Polívka, Seš. 65,—58. po 60 b. Nakladatel R.
Promberger v Olomouci.

Náš Domov, nejlacinější obrázkový měsíčník
zábavně poučný. Redaktor J. Vévodv. Roč. XI., sešit
7. Předplatné na rok 4 K zasílá se na adresu: „Náš
Domov“ v Olomouci, Landonova ul. 13.

Historické Rozhledy. Poučnéčtení pro mládež.
Rediguje Ant. Zavadil. Roč V. seš. 7. Roč předplácí
se 5 K. Nakladatel Emil. Šolc v Telči.

Obzor, záb. poučný časopie, redakcí VI. Šťast
ného. Roč. XXV., čís. 13. Vychází dvakrát za měsíc.
Předplatné 4 K ročně přijímá administace Obzoru
v Brně.

Serafinské Květy. Časopis terciařů českoslo
venských. Redekcí A Drápalíka Ročuík I., číslo 10,
Předplatné 2 K na rok zaeflá se administraci Seraf.
Květů do Olomouce,

Vychovatel. Časopis věnovaný křest. školatví.
Redaktor dr. R. Horský. Majitel: Družstvo Vlast.
Vychází 2krát měsíčně za roční předpl. 6 K. Admini
strace v Praze, Žitná ulice.

Česká Žena. Časopis křestan.-sociálních žen a
dívek. Roč. IV., čís. 19. Vychází 2 krát za měsíc re
dakcí M. Hasmanové. Nakladatel dr. J. Burian. Ad
minietrace v Praze 90—V[. Předplatné na rok 2 K.

Věstník Ústř. Matice Školské v Praze. Roč.
XVIII. čís 6. a 7. Roční předplatné 2.K 40h.

Česká otázka jest významu evropského.
Spisovatel Radolf Vrba vydal německý spiu paaný
prostým slobem, objasňující českou otázku na základě
Palackého. Má název: „Der Nationalitáten and Ver
fasungsconflict in Oesterreich“. Spisu toho jest roz
šířeno přes 3000 exemplářů. Cena jest v knihkupectví
3 K 40 b. Kdo zašle spisovateli v uzavřeném dopisu
1 K v poštovních známkách, obdrží epis zdarma a
franko k dalšímu rozšiřování. Adresna: Radolf Vrba,
Praha Smíchov č. 799.
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Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeobecně oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne
škodné kou ení, jelikož se kouř, bned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí.
Znečistění odlivky vyloučeno. 1 kus K 140, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasíJatelský dům.

Vysnamenán nejvyšším! čestnýmicenieniI

J. Andik

zámořský prášek
uvmreuje s jistotou:

štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy,mra
vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hnys.

Továrna a vývoz u

J. Anděla, drogerie „u černého pas“
v Praze I., Husova tř. č. 18.

V Hradci Králové pravý upana Karla J.
Dixe, medic. droguerie,

Sklady na venkově všady označeny Andilovými
plakáty s černým psem.

Bisk. studentský seminář

„BORROMAEUM“
v Hradci Králové,

pro studující c. K. gymnasia,
Bisk. studentský seminář nahrazuje chovan

cům domov tím, že řádným ubytováním, stravo
váním a pedagogickým dozorem pečuje se v něm
o zdraví, mravní výchovu a dobrý prospěch jich
ve škole. Nová budova bisk. „Borromaea“ jest
v nejzdravější části města na nábřeží Orlice
s volnou vyhlídkou do polí a luk. Hlamí průčelí
obráceno jest k jihozápadu, místností její jeou
prostorné, světlé a čisté; rovněž chodby a acho=
diště. Kaple, studovny, jídelna, Jožnice sumývárny
jsou místnosti samostatné, ráno i odpoledne vždy
po odchodu chovanců do škol se čistí, větrají a
v době zimní přiměřeně vytápějí. Kamna zařízena
jsou na příchod čerstvého vzduchu, v každé míst
nosti jsou ventilace pro odchod zkaženého vzduchu.
V ústavě jsou lázně pro chovance, simní i letní
tělocvična, rozsáblé hřiště pro hybné hry, krytá
verauda a veliká zahrada.

Podmínky ku přijetí: Chovanci přijímají se
iž do I. třídy. Žádosti podány buďtež prostřed
nictvím farního úřadu nejdůstojnější biskupské
konsistoři v Hradci Králové nejdéle do 10. srpna
b. r. K žádosti budiž přiložen křestní list, vysvěd
Čení gymnasijní, vysvědčení o tělesném zdraví a
vysvědčení nemajetnosti, žádá-li Be za snížení
ročníbo poplatku, jenž ročně stanoven na 360 K.

|
Umělecký závod

Jaroslava Doležal
ve Všestarech u Hradce Kril,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

OB“ Božíhroby,"i
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

OOOOOOOOO000

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

O00000000000

Železný nábytek.
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Nejodpornější komediea bezmocný
vztek.

„Tatínka, tatínka | Pojď sem honem, ma
minks omdlela.“ Tak volal synáček ze salonu
do předního pokoje, v němě tatíne' něco psal.
Zabrán sad v práci neodpovídal otec. A proto
hoch znova volá: „Mamiukaomdlela, upadla
na kanape“ — „Nech ji, nech“ odvětil tatínek,
„ona to umí.“

Tento domácí výstap by tak byl ve shodě
e nápisem dnešníhočlánku našeho. Maminku
tu, kdyš muž byl tvrdý a neslyšel řeči své
choti o nových šatech, přivedlo to nejprv
k pláči. A když muž její pláč odbýval úsmě
vem, tu ji popadl vztek. Když pak muž zůstával
klidným, viděla, že ten vztek je „bezmocným“;
tu začala hráti komedii, padala do ©mdlob.
Ale tatík věděl, že to je jen komedie, a proto
zůstal klidným i když hoch se děsil. Jen to
není ještě jisto, byle li ma tato komedie „nej
odpornější.“

A 00 nás přivedlo k této úvaze? Jest to
tenkráte orgán onoho moravského pana po
slance, který se křtem se trochu opozdil a
teprv, když už byl „velký“, dal se pokřtít.
A tento orgán se nazývá „Lidové Noviny.“
Nám zde v královatví se zdá, že již ten název
„Lidové Noviny“, jejichž pánem jest pokřtěný
žid, dělá si z lidí komedii. Je-li nám „nejad
pornější,“ to je těžko říci, poněvadž je nám
to mnohdy ksmíchn, když tak leckterý liberál
zrovua do mdlob padá, když katolíci jsou
tvrdík jehovlastenčeníaobzvláštěsvékapsy
před „lidovými“ pány zavírají. [ kdyby sebou
takový pán — svobodomyslný — lidovec —
nepřítel tmy — statečný bojovník pro práva
lidu a nevím, čím vším ještě je, třebas na ka
nape praštil, a nezkušený dobráček, křesťanský
lid o pomoc volal, „klerikál“ se nehne. Ba on
dí lidu: Jen ho nechte, on to umí. To jest:
To rozhořčování se, to pocení se pro vlast,
to lameutýrování nad lidem, jenž ve tmě vězí,
ten záchvat bolesti nad ubohým svedeným
národem tak veliký, že „lidovec“ až omdlóvá;
to vše „on umí“, to vše je u mnohého komedií.
A když při tom napíše článek plný vzteku
proti všemu katolickému, jaká pomoc? Ani to
námi nehne; ubohému lidu se tím ovšem často
až zdravý úsndek báře, ale vztek proti církvi,
kterou ani „brány pekelné“ nepřemohou, je —
bezmocný.

Ale proč to právě nyní píšu? Ba, byl
bych zapomněl „na avon řeč“, jak lid říkává.
Ve Francii se totiž hraje komedie pod názvem:
„Svobodaa rovnostvšechobčanůvůbeca avo
boda učení zvlášť.“ Komedii tuto právě před
stavojí pokřtění a nepokřtění zednáři, kteří
se ve svobodné Francii vlády zmocnili, doka=
zujíce, že tam n nich je svoboda všem stejně
přána a že tam je svoboda učení. Dokazají to
tim, že kradou či raději lonpí majetek těch,
kteří učí jinak, než zednáři dovolují, ano i ty
ze země vybánějí, kteří a které z lásky k Bohu
a lidem ošetřají nemocné, bídné, staré a hla
dové lidi. O svobodě mloviti a takovéhle ná
silnosti a surovosti páchati, to je opravdu
komedie, nejodpornější komedie. A je tim více
odporná, když si na to zjednali za předsedu
ministerstva nějakého Combésa (Konbé),kterého
elrkev katolická ve svém semináři šivila a krmila,
kdyš šťudoval. Renegát — odpadlík — bývá
horší než ten, kdo se mimo cirkev narodil.
Renegát mívá v srdci svém vztek proti církvi,
která jen, když tu vůbec jest, mu bodá do
evědomí. Takový mysli, že vztekem svým cír
kov zničí a sobě ulehčí. Ale vztek ten je bez
mocný. Zednářům a liberálům našim podobných
bojovníků proti církvi vidělvhroba hanbu klegati
svět již více,a církev pronásledováním znovuzro
zena a očištěna žije dále. Alo s těmito náhledy
nesouhlasí Lidové Noviny, orgán od židovstvá
odpadlého pana Stránského. Na důkaz, že jsou

pán takoví svobodomyslní, nezlobí ge na ty,teří berou svoboda vyučování v náboženství
násilím, ale na katolíky francouzské, kteří
vládě veřejně povídají, že je tohle všecko, jen

V Hradci Králové, dne 1. srpna 1902.

ne svoboda. Nerlobí se na ty, kteří surové
násilí vlády schvalují, ale na ty, kteří dělají
projevy pro odcházející dobrodince jojich mlá
deže, jejich nemocných, choďasů a starců.
Takový projev je dle moravsko lidové svobo
domysloosti pana Stránského nejodpornější
komedie a bezmocný vztek. Ono to je ovšem
naopak. Páni hlásali, že všecken lid francouzský
si to tak přeje, jak to zednáři tropí, a ono to
je naopak. Nejen katolíci, nýbrž i počestní
liberálové ze samé městské rady pařížské ve
řejně promluvili, že vláda páchá násilí a že
její jednání je proti všeliké svobodě. Ano
vojín, generál Gallifét, řekl, taková vláda že
je „svinská“ vláda. Trochu ostré slovo! Nebylo
by divu, aby jak se patří lidovec nepraštil
sebou na kanape. Tím méně bych se tomu
divil, když vím, že právě to, co svobodomy
slníci páchají, totiž znásilňování svědomí lidí
k vůli tomu, aby oni vládli, vyčítají katolíkům
zrovna tak, jako to dělají ti francouzští. To je
opravdu k svalení ee na kanape, když 5e tenhle
PŠvindl“ (šmejd) těch svobodářů odhaluje. Ale
„oni to umí“. Oni z toho kanape zase vstunou:'
Jen zůstaňme klidni! Naleznou se lidé, kteří
jejich komedii budou míti za opravdovost, jen
až jim napíšou článek, jak katolíci je chtí zná
eilniti, Ostatně ovšem není třeba chodit na
tahle komedii až na Moravu. Máme jí doma
dost.

Máme u nás list svobodomyslný a spolu
národní. Jeden redaktor říkával mu dosti ne
hezky — Káča s bubnem. Viděl v něm tedy
jakousi paní, čili jak se říkávalo, „matróna“.
A tato matróna „to taky nmí“. Jakmile katolík
se jejíma tvrzení, že je svobodomyslná a ná
rodní, usmívá, to ji dopalaje a je taky s to
dostat křeče, do mdlob padnout a na kanape
sebou praštit. Ale je to u ní komedie. Jak
někdo nemyslí, jako ona, je bned v ráži. A nej
pradší bývá záchvat, když se někdo opováží
říci, že a mnohých národních je národem jejích
kapsu. Poněvadž jejich záchvatů si lidé často
nevšímají a to jejich padání na kanape katolíky
v klidu nechává, zkvuší to jinou methodoa
zlé ženy, která měla obyčej, když muž se jí
usmíval, vychloustnout na něj škopíček špíny.
Národní ten list má totiž velice důmyslně
zařízenou fabriku na špína. Je to ta místnost,
kdež se posměšně malují lidé, kteří svobodně
myslí, totiž jinak než liberálové a helveti pod
správou pana poslance Anýže. Říkají tomu
Šípy, ale jsou to, jak dobře K. L. řekly, vlastně
chloustači škopíčků špíny na blavy svobodně
myslících lidí. A tuhle jistě „nejodpornější
komedii“ podporoje „výkvět“ národa českého
odebíráním těchto výrobků! (Některé květy
zapáchají. Red.)

Tahle kdysi byly asi záchvaty v redakci
Národních Listů. Musely přinésti opravy svých
lží. A to je zajisté nejodpornější — pro ně —
komedie, když musí říci: Lhbalijsme, pomlou
vali Jsme, Špinili jsme. Ale radil bych jim,
aby se snad nerozčilovaly. Jejich čtenářstvo je
tek svobodomyslné, ža řekne, že to zasýlání
oprav, to hájení své cti, když to dělají kato
líci, je „bezmocný vztek“. Mají je dobře zpra
cované.

Je to vůbec kříž s těmi opravami. Kato
líci se učí je zasýlati a donucají všelijaké
svobodomyslné redakce k jich uveřejňování
státním návladniotvím. Je to sice baba, ošklivá
baoba pro pány, kteří haní celý svět a po
způsobu v seminářích vykrmených renegátů
vzteku plni jsou naproti katolíkům, že se ne
chávají donucovati úřady ku povědění pravdy
a k jakás takés náhradě za uloupenou čest. Za
uveřejnění stojí taky to, že jeden svobodo
myslný list hrozil konsistoři, že bude psátí
proticírkevní článek, bude-li státi o vytištění
opravy! Je pravda, že i sama Obnova přinesla
opravy. Ale nenechala se nikdy státními úřady
k tomu doháněti. Zmýliti se je lidská věc, a
omyl napraviti je křesťanská povinnost. Tím
odpornější tedy hrají komedii páni, kteří až
i biskupovi vyčítají, že nemá lidumilnosti (),
samialeani tolikláskyk bližnímanetají,

| Ročník VINL
Imserty se počítají Ieumě.

Obnova vychásí v pátek v poledne.

aby mu uloupenou čest vrátili. Inu, je to ta
stará komedie, že renegáti a heretikové (kacíři)
na místo důkazy bojují „bezmocným vztekem“.

Dopis z Prahy.
VPrase, dne 30. července.

(Poslanci dr. Herold a dr. Pacák v boji proti
mladým stranám. — Praha na venkově. — Fak
tické poznámky ke sněmovnímu mínění poslance

Břesnovského o dani šidovské.)

Ach, kde jsou ti lazní časové, když jsme
za dnů mladosti radostné vyvraceli a potírali
správnost závěrů politiky Riegrovy! Poctivý
vlas na tom obětavém, nezištném vlastenci
nezůstal; a i dokonce o rozumu jeho 8e po
chybovalo, jak bezohledně byly kroky a skutky
jeho posuzovány. A uejbřitčeji měli jazyky
proti staročeské politice nabroušené přátelé pan
dr. Herold a pan dr. Pacák. Síra a oheň ze
protistarošeských jejich důvodů sršelyl Oba
censtvo ovšem že při takovémto oavětlování
rozumu otvíralo oči a napínolo uši, potlesk za
ně burácíval řečníkům vstříc — —

Kde jsou ty časy! Sběh okolností toma
chtěl, že pří stavění „babylonské věže“ mlado
české politiky pomátly se nám jazyky tak, že
na konec jsme si dohromady nerozaměli a
vůbec jsme zapomněli, co vlastně chceme. Bě
hem desíti let od svóho původního a ve sku
tečnosti, zásadě a pravdě ideálně čistého pro
gramu mladočeského rozprášili jsme se na
všechny strany. Proč? To snad vyložímejindy I

Jedni zaběhli do radikalismu, jiní hol
dají demokratismu, jini koketovali s realismem,
jiní zahnáni byli ku klerikálům, pan Alfons
(astný založil si vlastní stranu, která se ma

velmi brzy „otelila“, jiní hrají si na neutrály,
jiní politiky vůbec nechali, ale dohromady
máme se jako staří dobří přátelé stále rádi.
To si snad můžeme připastiti a přiznati, že
jsme nikdo celkem nic Špatného spůsobiti ne
chtěli. A na slavném korábě mladočeském, když
i milounký p. dr. Eagel kormidlo jeho opastil,
zůstali na. palubě konečaě ze starého kádru
jedině páni dr. Herold a dr. Pacák, aby roz
manitými staročeskými přeběhlíky, všelijskými
kandidáty existence a vypočítavými argonauty
přeplněnou drahdy mladočeskou loď řídili wa
její plavbě za zlatým roanem. Z pánů těch pot
čarkem se leje, jak se při tom namáhají, aby
zastřeli a zakryli povaze a přáním českého
lidu protivící se snahy některých svých posla
nockých kollegů, jejichž politické kořeny ve
mladočeské státoprávní půdě novzklíčily. Je
to práce velice těžká, zrovna taková, jakou
míval před dvacíti lety dr. Riegr, když se mu

tam nepatřili. Satraportsky jsme proto na něho
doráželi — —

A historie tato se dnes opakuje!
Do vůdců mladočeských ze všech stran

mířeny jsou útoky nejvážnějších výčitek a
předhůzek. Když jeden slyší poslance Kalinu,
zdá se nám, že čte řeč, již míval dr. Herold
proti dru. Riegrovi a když jeden čte tenči
onen list mladých stran, tu jako by slyšel řeči,
jež byly své doby proti staročeským vůdcům
pronaseny pod záštitou „Politického klaba
podvysockého“, jehož otcem byl dr. Pacák. To
však uvésti dlužno, že poslanec Kalina mluví
věcněji, jemněji a prozrazuje hlubší pojímání
předmětů a užívá i vážnější formy, než-li jak
se řečoívalo drubdy. Není jinak možno, než-li
že k tomu dojíti musilo, že mladočeské poli
lické símě přínáší také svou přirozenou žatvu.
A proto obecně překvapuje, že Se zrovna
„mladočeštl vůdcové“ cítí výtkami duešní po
litice činěnými býti dotknutými. Proč? Copak
oni dues tak patnácte a dvacet let dru. Riegrovi
a jeho nejbližším stoupencům všecko vyčítali?
Jak3eina iegrovu rodino útočilo? Adr. Rieger
se politisováním a službou národa nijak neo
bohatil, on při tom vlastně — proč by se to



tajilo — schudl, jako se ožebračila řada jeho
nejbližších a věrných stoupenců, kterášto „vla
stenecká hloupost“ se však mladočeským
vůdcům vyčítati nesmí — —

Proto masí každého překvapovati lechti
vost, již p. dr. Herold ondyno na sněmu na
sebe prozradil, kdyš se do poslance Kaliny
pastil. Byli jeme, je tomu čtrnácte nebo patná
cte let, přítomní v Německém Brodě, kde na
veřejné schůzi p. dr. Herold do dra. Riegra a
staročeské politiky až do ochraptění hromoval.
Na schůzi té nejhorlivěji ho poslouchal, o
souhlas s jebo vývody ae staral, ovace mu
pořádal tehdy abeolvovaný gymnasista, nynější

oslanec p. Kalina se svým otcem, německo
[rodským purkmistrem. Jest-li nyní p. poslanec
Kalina tak rozboduě a přímo mlaví, pak to
činí vlastně na vyzvání a k popudu p. dra.
Herolda, kterýž tomuto spůsobu český lid
učil, jezdě od města k městu po Čechách ipo
Moravě. Proto jeho odbývání a pakatelisování
vývodů Kalinových odráží se od fakta, že
spůsob páně Kalinova politisování p. dr. He
rold sám po Čechách rozséval — — Buďto
neměl pravdu tehdy, když to činil, anebo nemá
pravda dnes, když ovoce toho zavrhuje. Co se
dnes nelíbí jemu, co pokládá za čpatnost, když
to činí pan Kalina oproti němu, mělo se líbiti
a bylo dobré, když to činil on, p. dr. Herold
oproti p. dra. Riegrovi?

A orgán pana dra. Pacáku, „Podvysocké
Liety“, obracejí se také proti radikálním atra
nám českým. To se naprosto příčí tradicím,
z nichž složena jest ona půda, na níž p. dr.
Pacák jako politik jedině jest inožným. V po
divení tomto spočívá jenom výraz upřímného
přátelství, neboť posušujíce situaci a poměr
klidně, objektivně, musíme předpovídati, pak-li
že p. dr. Herold a p. dr. Pacák opustí půdu,
z níž politika jejich vyrostla, pak co nejdříve
s mathematickou přesností nastane chvíle, že
oba stanou se kořistí téhož osudu, jež pomohi
připraviti dro. Riegrovi jako poslanci.

Pro pány ty jako pro politiky není rovné
cesty na pole politiky konservativní, klidné.
Jejich politická minulost nepřipouští, aby dnes
bez pokání vydávali za správné, co před pat
nácti- lety vyhlašovali za špatnost nebo aby
dnes odsuzovali jako špatnost, co jim před
patnácti lety bylo řebříkem k duešníma jejich
veřejnému postavení. Oni po zemřelých mlado
českých vůdcích převzali zodpovědnost za vše,
co se pod vlivy vítězství mladočeských dále
stalo a děje a proto, pak-li se bez náležitého
vysvětlení a odůvodnění chtějí vzdávati své
politické minulosti, tím samým resignují na
svou další politickou budoucnost.

Proto máme za moudřejší, když nechtějí
omyly své politické minulosti doznati, aby
mladým radikálním a státoprávním stranám
v jejich národní a protivšeněmecké horlivostí
vebránili, když jim také současně nebránějí
v upřílišenostech jiných, které po českém nů
i

FEUILLETON.
Muš s deštníkom.

Píše J. S—a.

Pan Spěšný, takto starý mládenec a povo
láním účetní, jako by srostl se svým starým dešt
níkem. Aťvyšel do kanceláře, ať spěchal ke »Slunct=
na mariáš, ať navštíví) kteroukoliv slavnost, vždy
svůj deštník tiskl vřele pod paždíim. Zubem času,
poprsky slunečními a krůpějemi deště, které ko
nečně i skálu poruší, utrpělo jebo paraple již
značných škod jak na barvé tak na celé mechanice,
Nebylo tedy toto ctihodné, již velmi dlouho vláčené
paraple svému majiteli právě ozdobou. Snad proto
vždy nosil pan Spěšný deštník pod ramenem a
neužíval ho jako hůlky, aby jeho dráty ještě jakž
takž delší dobu v svornosti a harmonii držel.

A kdo ví, ada toto paraple nepůsobilo od
středivou silou na srdéčka Lužánských panen,
která byla jinak dosti krotká a chytlavá; věru
tento štít proti nepohodám času sestával bezdéčným
štítem proti sympatiím krásného pohlaví s vytří
beným společenským vkusem. Některá zralejší
panna, které již blížící se jeseň stopy své na tvář
psala, skoro by byla ráda, aby slasti přátelsky
sevřeného deštníku její vlastní ruka okusila, ale
skoro si netroutala, že to směšné paraple svou
levicí ze staromládeneckého paždí vyrazí. Každý
se typickému dobrákoví smál a žádný si ho ne
dovedl bez deštníku představiti.

Na štěstí si p. Spěšný ještě proto nezoufal
a snad ani netušil, že při svých několika ostýchavých
pokusech vždy jen o ten nešťastný deštník klopýtl.

Leč stslo se něco, co ho přinutilo přece jen
k důkladnějšímu sebezpytu a zároveň k částečné
nápravě.

Jednou v masopustě sháněl neunavný solli
citátor Hůlka večerní dýchánek. Zakládal si velice
na trošce svého muzikantského umění a doufal,
že svým talentem rozhodné maloměstské publikum
překvapí a okouzlí,

Sehnal dohromady několikstarších hudebníků
místní kapely, připojil k nim čtyry mladěl hu

rodě jenom zmatky a rostrpčení vyvolávají.
Opakem tobo poskytnoumladým stranám plné

dr. Pacák neprokazojí dostatek síly a odevzda
nosti, jaký projóvil p.dr. Rieger, když jsme
jemu své doby hráli píseň nesoablasu a od

ora.
P Touto úvshou neujímáme 80 ani p. dra.
Herolda, ani p.dra. Pacáka, ani z daleka no
chceme snad lichotiti nebo nadržovati mladým
stranám, jenom ní opodál politické vřavy sto
jícímu svému čtenářstva, jako poměrů znalí,
vykládáme stávající situaci, již máme za zcela
přirozenou. Mladí totiž cvrlikají takové. písně,
jakým je staří nančili; to je přirozené, Ale ne
přirozené je, když ee staří najednou zlobí na
tyto své vlastní, za květu mladosti radostné

prozpěvávacé melodie, jež se jim na stará koena začínají protiviti — —
Při uvažování o tom napadá nám článe

ček z čítanky, již Karel Vinařický pro nejvyšší
třídu obecných škol své doby sestavil. Obsah
jeho byl tento: Byl jeden hospodář a ten
měl syna. Když syn ten dospěl v mute, začal
jednati dle svého rozamu. Starý hospodář bo
proto káral, nesouhlasil s muohým, maje to dle
nabytých zkušeností za nesprávné. To vedlo
ho ke sporům se synem, který konečně popadl
starého otce za vlasy a vlekl bo ze stavení,
aby ho z něho vyhodil na ulici. Když syn otce
dovlekl až na práh, ta se mu tento vzepřel a
zvolal: „Zadrží Dále mne nevlec, já svého
otce také jenom až na práh dovlékl! Kdybys
mne vyvlékl dále, oplatil by ti to také tvůj
synl“
ý A tu se nám zdá, že na mladé generace

a strany tato slova začínají volati naši političtí
činitelé, kteří své doby dra. Rigra na práh

Dndovy našeho národního hospodářství dovlékli — —
Ach, kde jsou ty časy mladosti radostné!

Jak bychom zajisté že všichni jinak jednali,
kdyby se nám ze zad odepsati a smazati dala
leta, která mezi nimi a dneškem uběhla — —

To jest dnešní situace v české politice,
jejíž výkladem nikoho aní zdaleka jsme se ne
chtěli nějak bolestně dotknouti, již však vy
ložiti měli jsme za potřebné a časové.
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Za přítomných dnů není Praha doma, nýbrž
je celá na letním bytě. Ačkoliv již více než-li
před desíti lety proslaiý lékař univ. prof. dr.
Jos. Thomayer vydal zvláštní brožuru, v niž
nejvážnějšími elovy poukazoval na nerozumný
spůsob, jakýmě Pražané letní měsíce na venkově
ubijejí, předce „pražský epůsob“ trávení leta
na venkově +e rozmáhá, na místě aby ho nbý
valo. Kdo z Pražanů několik neděl v letě mimo
Prahu nestráví, byť si musil na ubražení toho
peníze někde vypůjčit nebo zimní své svršky
(S

debníky — amatéry. Zádumčivá síň sokolovny se
po třikrát rozezvučela ryčnými zkouškami, »Dobré
to bude, dobré,« pochvaloval si mladý nadšenec
astarším šeptal tajně: »Víte, pánové, pivo dosta
nete až při představení; teď na to peníze nejsou.«

»Nu, vždyť se srovnáme,« přisvědčovala ží
znivá hrdla služebníků poesie; svšak na takovou
legraci každý může něco připlatiti.«

A když konečně kýžený večer nad Lužán
kami temná křídla řozprostřel, zazářila sokolovna
půvabným leskem. Scházeli se houfně tatínkovése
syny, dámy, slečinky i holky a rozsazovali se dle
stupně stáří, přátelství a urozenosti k různým
stolům ; přišel i pan Spěšný s nezbytným deštníkem.

Hůlka ještě rozkazoval ns podiu: Jen ho
nem páni; dřeva na levo, trouby na pravo, aťuž
to jde.«

Co se foukaci i smyčcové síly dle povelu
rozdělovaly, zašeptal na rychlo velitel pikolovi;
*A to ti povídám, ať tady máme pivo hned;
jináč těžká muzikas,

Konečně zraky budby milovného obecenstva
se rázem obrátily k jevišti, kdež zahlaholil víí.
skavý pochod na přivítanou. Ten marš mohl na
sytití sluch publika oa dobré dvě hodiny, jak
byl důkladný a hřmotný. Zvláště ten žlutozený
kontrabas praskal pod mobutnými fuky snaživého
muzikanta tek pádně, že by se daly těmi zvuky
skály lámat, »Výborně, výborně,« tleskalo množství
prostoduchých obdivovatelů. Muzikanti posilnili
se vydatným douškem a hned opakovali ještě mo
butněji pochválený výkon.

Ale v každé společnosti bývají jizliví rýpa
lové, kteří nepřejí slávy sebe zaslonžilejšímu vý
tečníkovi.

Hůl na takové závistníky patří, byť by sami

schori vyjádřil, že prý by ve větším městě poslali
na takové turecké muzikanty psa. Jiný zase se
zmínil, že má jeho soused již velice vetchou zed,
kterou dá rozbourati; prý by si mohl pozvati
tuhle kapelu, sby mu před ní zabrala a zeď by
byla rázem bez velké práce na hromadě, Tak se
odměňovali někteří rýpalové horlivému sollicitá

zastavit, tu každý v domě a v sousedetv "
zbýváleskumob]partaje. "P

Rozumně a platně letního času ušívá na
sdravém venkově Pražanů jenom velice málo.
Obyčejnější jest tento epůsob nerozumný. Někde
poblíže Prahyna vesnicích, kde difterie, ne
štovice, tyfus nebo jinačí nemoci jsou na denním
pořáďkn, kde jest nedostatek nejenom o tekoací
vodu ku koupání, ale i kde panuje bídai
o sklenici čerstvé dobré vody pitné, najme si
„veleváženápražská rodina vestarém, probnilém,
nejmizerněji položeném příbytku jeden nebo
dvěztuchlinoua plísní proniklékomory.Když
venku prší, jest zde kolikočlenné rodině vlastně
nanejvýš nezdravo a kdyby v bytě takovém
musila zůstávati, to by byl rámasl

. „Místa letních pobytů Pražanů mívají oby
čejně ty výhody, že tam nelze dostati ani
košík ovoce, okurku, vejce, kousek masa. To
Pražané již tak hledají a stím počítají. Všecky
tyto věci vozí za rodinou denně do Prahy do
jiždějicí tatinek, který každý den nejméně dvě
hodiny ve vlaku stráví, tak že na konec saisony
naříká již jako přes den do Prahy od Bydžova
dojíždějící stará hokyně, jak je těmi jízdami
roztřesen a nákapy ustarán a rodina jeho,
všichni její členové se zkaženými žaludky, těší
Se zase domů do Prahy jako na své spasení.

Spůsob pobyta Pražanů na venkově, při
němž se mimo to na celou zimu potřebná
zásoba nejhorších klepů, klevet a příčin k mrzu
tostem osmolí a zaopatří, jest jedním z nej
větších poblouznění, jaká kde kulturaí lidé
dobrovolně sami na sobě provozují.

Kdo nemůže nebo nemá příčinua potřebu
pobýti v lázních, výborně s veškerým kom
fortem pro bezstarostné lidi zařízených, nebo
kdo nemá dostatek prostředků moci stráviti
některý týden ve vyšší, zdravé, horské poloze
čí při pobřeží mořském a kdo se pyšně tluče
po vesnicícha chalupách,jimžobvodnía země
panští lékaři pro nečistoto a nezdravost polohy
ani na příslušné jméno přijíti nemohou, ten
hoví jenom hloupé modě, že je také na venkově
a vrací se odtud spíše ochuravělý, rozmrzel
a obyčejně náklad na takový pobyt na venkov
šelicí.

Ale když je to moda, tedy to musíme

kari panetvu nechati, ať si tomu spůsobuoví třebas na dluh dále.

a o
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Při „školské debatě“ na sněmu královatví
Českého pronesl v sobotu poslanec Václav
Březnovský náhled, že by měla býti uložena
jistá daň židům. Mínění tomuto dalo 8emnoho
poslanců do smíchu a některé noviny je do
konce potlačily, ač bylo pod immanitou pro
nešeno Da sněmu a tudiž může se o něm 8vo
bodně mluviti. Výsměchu ve sněmu pronesený
tento nábled páně Březnovského nezaslohuje
žádného. Naopak k politování jsou ti, kdo seu yu
torovi, který mimo nějaké to pivo ničeho za svou
námshu nežádal. Měli býti přece pamětlivi aspoň
onoho přísloví: »Ačkoli scházejí síly, přece po
chvaly zasluhuje vůle.«

Bohužel přišel se svou troškou do rolýnai
pen Spěšný.

Statný a uznalý kovář Hamerník, kráčeje
kolem jeho stolu, zavýskl pochvalně: »Tohle je
přece jednou muzika; teková by mohla jíti hrát
hned ke dvoru.«

Ale pan účetní s úsměvem zavtipkoval: »Nu,
víte, pane mistře, na některém dvoře by ještě
dobře ta kapela mohla -hráti, ale pro sokolovnu
se přece nehodí«. .

Bujarý smích se rozlehl nad tím vtipem ko
lem celého stolu a koloval dále, až zašimral také
ucho kapelníka Hůlky. Tohle bylo přece moc; ta
ková sprostota nemobla zůstuti bez odvety. —
Kapela hodnou chvíli ani nepískla; a uražení
synové musy zapijeli zlost dloubými doušky.
Když několikeré zatleskání publika zůstalo bez
účinku, vzkřikl hlasně kovář na Hůlku: »Snad
nás tady nenecháte takovou dobu bez muziky.«

. Ale pan Hůlka zcela vulgárně spodia vřískl
hobojovým hlasem do publika: »Ať vám teď pan
účetní zas trochu zapíská na to svý zelený pa
raple1“

Salva bouřlivého smíchu snesla se na blavu
p. Spěšného, který seděl jako zařezaný.

»Pětilitr piva pánům hudebníkům'« zablaholil
kovář na otylého hospodského, vat se ví, že si
téhle kapely vážímel«

Teď už se muzikantské duše i s principálem
upokujily, a rychlý kvapík přehlušil smích. Pan
účetní se Hůlkovi omlouval, že to nemyslil tak
zle. — (Padla hůlka na paraple a paraple se
prohnulo). Hrálo se až do rána,

* »
»

" Drubý den odpoledne spěchal p. Spěšný do
kanceláře již s novým, velmi elegantním deštníkem,
Vše se po ném obrace'o a mnozí poznamenávali:
»Tenble Hůlka ho přecejen znamenité vycepoval.«



me omáli nechápajíce, oo pan Břesnovský
patrně mínil s jenom při svém povolání jako
rnkavičkář uepověděl to tak, jsko by to snad
přednesl některý advokát.

Před rokem 1848 platili v zemích českých
s dovolením vlády, vrchností a obcí usedlí židé
Jisté zvláštní daně a dávky. To jest faktam,
to se řící může. Bůznými nejvyššími výnosy
roku 1848 byly před tím stávající různé poměry
a povinnosti zastaveny a zrušeny 8 výhradou,
že později ustavené zákonodárné sbory a vláda

měry tyto movéupraví. To jest také faktam.
ěmito zrušenými poměry a povinnostmi, jež

měly býti později nově upraveny, aby zrašením
jejich žádné straně škoda nevzešla, byly přede
vším robota a rozmanité platy a dávky, z nichž
mnobo bylo brsy po r. 1848 urovnáno a mnoho
bylo k pozdějšímu orovnání odkázáno. To jest
další faktam. A mezi těmi poměry a povin
nostmi, jež byly k pozdějšímu urovnání odká
zány, juk nejvyššími výmosyr. 1848 bylo vy
hrazeno, a kteréžto poměry 8 povinnosti do
posad na řadu a urovnání nepřišly, jsou také
r. 1848 zrušené různé tehdejší dávky, daně a
povinnosti židů, o nichž se od r. 1848 dodnes
následkem jiných starostí nemlovilo,ale ojejichž
náhradě a novém upravení dle nejvyšších vý
nosů r. 1848 učiněných může vidda každou
chvíli jednati Asnémy mají o nich právo debatu
zahájiti. To jest faktum. Upravení těchto dosud
nenrovnaných záležitostí bylo nejvyššímivýnosy
a nařízeními odkázáno na vhodnou dobu po
zdější a proto, když se o tom poslanec Břez
noveký na sněmu zcela rozumně zmínil, nemusí
to býti žádnému poslancidocela nic k emíchu,
leda, jeat-li se chce honositi vlastní svou ne
znalostí poměrů. Tolik jeme měli za potřebné
z platných zákonů a nařízení o stávajících
těchto veřejných fuktech, o nichž jako o ve
řejných záležitostech má právokaždý v mezích
zákona veřejné psáti a mluviti, k mínění pana
poslance Březnovského, který mu vedle tobo
zjednal im manito, podotknouti.

Obrana.
Jazykové hranice a němectví v Úe

ohách. Pod tímto záhlavím papouškuje velo
učený „Čas“ po Dra J. Zemmrichovi, že po
válkách basitských „následuje ©dvousetletá

erioda očisťování Čech od němectví. Bitvou
na Bílé Hoře vzniká obrat“. Nedivíme se pranic,
že se „Času“ tyto „objevy“ zamlouvají. Takový
časopis, který musí choditi pro dějepisné ro
zumy až do Vídně k Macharovi, ovšem bere i
humoristické nápady zcela vážuě. Kdyby aspoň
prostomyslaí obstaravatelé „Časn“ četli, co o
germanisaci v Čechách psali u píší vlastní
jejich evangeličtí stoupenci, snad by si aspoň
trochou ostudy ušetřili. Ina, bujnou fantasil se
lehčeji a rychleji historie sestrojuje než pracným
stadiem; a proto ať čije každývybájenýnesmysl

Nestranný historik ví tolik, že pronikavá
očista od gormanisace ge prováděla již za Karla
JV. Dr. Josef Kalousek, oceniv národnostní
snahy Karla IV., dodává: „Kdyby nebylo té
předešlé nenáhlé proměny, byl by musil býti
Ziška divotvorcem, aby z tisíců a tisíců ně
meckých měšťanů ruky obrácením nadělal
Čechů“. Praví, že k očistě stačil „útěk několika
málo německých rodin“. (Dr. Josef Kalousek:
Karel IV., 206).

Ferd. Tadra píše, že Němci v Čechách za
Karla IV. se učili češtině a úřední listiay po
čalí episovati česky. Uvádí zajímavé doklady,
jak se v době Karlově a Václavově města dříve
německá rychle počešťovala. Sama Praha dříve
německá čítala v té době přes dvě třetiny
českého obyvatelstva. (Srv. „Kultarní styky
Čech s cizinou, 336 —339).

Český jazyk ae tehdy těšil největší váž
nosti i v daleké cizině; kurfiřtům německým
Karel nařídil, aby dali ačiti své syny češtiné;
též „v Čechách kdo chce obývati, aby děti své
k české řeči drželi; proto se jim nad to jiných

řečí KE nebrání“. (Tomek: Dějepis Prahy
I., 616).

Války husitské očisťovaly českou zemi
spíše od českých katolíků než od Němcův.

Celá řada českých měst byla hosity vy
vrácena: na Moravě též ocbystána krvavá lázeň
tisícům a tisícům Čechův, ale Jihlava, Znojmo
a jiné bašty moravského Němectva přetrvaly
bouři bez národnostní pohromy. Celé houfy
loupežné zběře z Německa přibírali Táboři do
evých řad, aby jim pomohla vražditi české
katolíky a kališníky.

Po válce pak Čechové hned zase přijímali
do měst Némce tak znamenitým počtem, že
v nedlouhém čase byl v moohých městech živel
český německými přistěhovalci utiskován. Ne
dlouho po husitské vojně bylo v Praze Němců
plno. Winter píše: „V husitské době obchod
měl v rukou žid, a potom rozdělil se žid 8
Némcem“. A židé si i tenkrát vůbec vedli po
německu. (Kulturní obraz českých měst I., 142,
143, 164 65).Tedy ta národní očista již tenkrát
byla málo atkvělá.

Když se dralo do Čech protestantství, to
bylo teprv pěkným nadělením pro českou ná
rodnost! Mikuláš Dačický roku 1546 píše:
„Mnoho Němcův v Čechách na úřady vsazeno
všudy; u ti přirozené Čechy, jak mohli, sužo
vali“. Jinde poznamenal: „Do Čech ledajakýs
poběhlý, nazný cižozemec se dostanouce a při
běhna od polu nahý, ať má hned v Čechách
ouřad, plat, a ať vládne, rozkazuje a zbohatne.
Medle, ví Ji kdo Čecha aby se mu toho v Němcích
dostaloř“ (Dačický —Rezek: Paměti I., 76. II.,
124). Dačický si nevzpomněl, že za Karla IV.
měli přirození Čechové v Německu mnoho vý
nosných úřadů; nyal byly ovšem doby jiné.

Kam vkročil německý praedikant, tam
v patách se roztabovala germanisace. Statisticky
jest určitě dokázáno, že právě na lutherských
panstvích živel český rychle mizel a že i pů
vodní jména dříve českých obcí rychle byla
poněmčována. Za to na panstvích katolických
jak za husitství tak za protestantství český
živel zůstal ve otřesen. (Srv. P. Svoboda:
Stadium našeho dějepisu 45—48). Německý
historik Wolkan velebi tau okolnost, še pro
testanství dopomábalo Němcům v Čechách k
nadvládě. Nemohblobýti jinak, poněvudž českým
protestantům bylo vlastenectví věcízrela vedlešjí.

Denis píše k tehdejším poměrům: „Zpos
dilá mládež tváří se, jakoby mlovila jen ně
mecky, nechce odpovídati česky, zakládá spo
lečnosti, ve kterých zakázáno jest promluviti
slůvko české, v hospodách a při tanci německy
dotazuje se přítomných“. (Konec srv., 634).

Po vydání majestáta v Praze i jinde kostel
za kostelem vydáván německým predikantům,
aby zde kázaní a obřady v jazyce německém
vykonávali.

A věra žalno'mlaviti, jak se národnostních
prospěchů dbalo, když stavové protestantští
po defenestraci místodržících 8.mi začali naši
vlasť spravovati.

Domácí český lid byl hanebně vyssáván,
aby němečtí dobrodruzi mobli pohodlně v Praze
býřiti. Denis píše: „Znamením doby jest, že
hlavní původce odboje roka 1618 sotva zná
jazyk český“. (Konec srv. 633).

Plše-li „Čas“, že bitvou na Bllé Hoře začal
obrat, tož to potvrzujeme; stal se obrat vlastně
od horšího lepšímu. Co dříve germanisace
všude roztahovala svá tenata po Bílé Hoře
za celých 5U let sotva Šest farností bylo po
němčeno. V obnoveném zřízení zemském r. 1627
ovšem byl úředně jazyk německý prohlášen za
rovnoprávný 8 češtinou; ale před tím úřado
vali vo skutečnosti v Čechách lidé, kteří sotva
jedno slovo české znali. Nebylo velikým ne
štěstím, že plno germavisnjících lathoránů bylo
z Čech po bitvě vypovězeno. Katolická šlechta
zde setrvala dále a zachovala své statky česká
národnosti. Zároveň nutno odmítaouti jako ne
dokázunou báchorku tvrzení o houfném zalid
ování Čech osadníky německými. Také na to
není nikde -dokladův, poněvadž okolní země
zajisté válkou třicetiletou byly zpustošeny a
z pola vylidněny táž.

Jestliže vítězný Ferdinand poněkud bývalá
práva koruny české zkrátil, zkracovali je da
leko hůře sami stavové před bitvou bělohorskou.
Klidili pak jen to, co sami zaseli. Myslíme, že
by se „Čas“ na neuvědomělost a trpělivost
svých čtenářů přece jeu tolik spolebati neměl;
domníváme se toriž, že přece aspoň někteří
realisté jsou chytřejší a soudnější než čtenáři
»Červánků“.

„Hradee proti Praze“ Každýobyčejné
raději mete před cizími dveřmi než li před
svými a této slabosti podléhá i nad jiné vy
nášející se pražský Čas. Nedávno vzal si z do
pisu pražského dopisovatele do Českého Vý
chodu o poměrech pražských katolíků záminku,
dovozovati napjetí mezi Hradcem a Prahou.
Z tohoto mylného stanoviska byl vyveden opra
von, kterou ma ndp. biskup zaslal a kterou
Čas uveřejnil č. 209 v. tomto znění:

„Není pravda, že se stávám autokratickým
politickým vůdcem, nulepravda jest, že kato
lickopolitické věci v diecési královéhradecké
vede diecéení politické družstvo dle stanov
svých zcela svobodně Není pravda, že neznám
ohledu anina své spolabratry, ale pravda jest,
žesiapolubratříproti mému náhledn odhla
sovali stavbu Adalbertina a že zástapci všech
českých a smíšených vikariátů odhlasovali celý
řád katolického sjezdu. Není pravda, že zejména
biskap Brynych pracuje, aby život klerikální
vybavil z vlivu hlavního města, ale naopak,
pravda jest, že vlivem mým má se jednati na
sjezdě o sjednocení všech katolických atran
v Čechách. Není pravda, že dnos již v kleri
kálním táboře zřejměstojí Hradec proti Praze,
ale pravda jest, že „Hradec“ dnes stojí
o sjednocení s Prahou. Biskupskýordi
nariát královéhradecký dne 29. července 1902.
Edvard Jan Nep. Brynych, biskup králové
bradecký.“

Při této nehodě Času vyjadřujeme svůj

p nad tím, že považujeČas projev ČeskéhoÝchodu za projev Hradce. Český Východ vy
chází přece ve Chradimi a jest majetkem jed

Ba
notlivce, jeně nemůže a také jistě nechce za
Hradec mlnviti. Nenspadá nás v Hradci vůbec
strojiti se k nějaké rozluce, nýbrž toužíms po
jednotě a svornosti katolických frakcí v Praze.
Neběží o navazování styků s Prahou, protože
nebyly nikdy přetrhány, nýbrž běží o odstra
úění neshod v programu a v taktice katolické
české strany vůbec. Hradecký sjezd poskytne
zajisté všem lidem dobré vůle dosti příležitosti
ka zahájení smiřovací akce, která se povede
i bez různých dohazovačů, kteří se samovolně
ku zprostředkování nabízejí. Hradec půjdei
na dále s Prahou!

Politický přehled,
Na zem. sněmu království Českého dne 24.

července zase jednou zastalí se Čeští poslanci Čes
kého státního práva, když se strany něm. na ně bylo
útočeno. Dne 26. července vyřízena kapitola »Země«
dělství«, »Účelyzdravotní a humanitní« a »Školstvíe,
Den na to projednány zbývající kapitoly rozpoč.
tové: Zivnostnictvo, účelyumělecké, bezpečnostní,
vojenské, veřejné stavby, pensijní etát, dluhy
zemské a j.; tím řádný rozpočet na rok 1902
schválen. V jednání o kapitole «Učely umě
lecké« při položce 350.000 K na postavení vel
kolepé umělecké sochy av, Václava na Václavském
náměstí v Praze došlo k napjetí, ježto Němci s po
ložkou tou nesouhlasili. Veschůzi dne 29. července
vyřízena ve 2. i 3. čtení předioha o úpravě čes
kých řek, K úhradé nákladu na regulaci v době
1904 až 1912 poskytnese z prostředků zemských
úhrnný obnos 25,000.000 K, státní příspěvek
35,000.000 Ka ze státního fondu melioračního
příspěvek 3,000.000 K.

Dolnorakouský sném 24. července schválil
návrhy zem. výboru ve příčině propůjčení premií,
starobních důchodků a důchodkových předběžných
vkladů pro zasloužilé zemědělské služebníky. Na
témž sněmu 26. června přijat opětně návrh posl.
Koliska, aby němčina uzákoněna byla jakožto je
diný vyučovací jazyk na všech obec. a měšťanských
školách dolnorakouských, Dřívějšímu stejnému

penesoní odepřeno nejvyšší schválení,tyrský sněm 26. července uzavřen, když
nedocílena o zemské volební opravě mezi stranami
žádná dohoda.

V poslední schůzi dalmatského sněmu schvá
lena většinou státoprávní adresa, v níž mimo
hospodářské požadavky vyslovuje se přání, aby
charvatština stala se vnitřní řečí úřední a aby
všecky země, obývané Charvaty, sloučeny byly
ve zvláštní státoprávní skupinu,

Dle zpráv rusínských listů rozšířena jest
stávka zemědělského dělnictva v Haliči na 200
obcí; počet stávkujících jest na 100.000. Selské
toto bautí nemá toliko ráz hospodářsko sociální,
ale i národně politický, Stávka namířena jest proti
polským statkářům, kteří hrají v Haliči vynikající
roli národně-pulitickou.

Městská rada v Tridentu ze vzdoru. se
usnesla, že město nebude dále platiti zemské daně,

Dne 25. července zahájeny v Išlu u císaře
opětné společné porady obou ministerských před
sedů o vyrovnání rakousko-uherském,

Min. předseda francouzský CČombes je už
na ústupu; vydal okružník, kterým doporučuje
prefektům, aby taková sídla řeholní nezavírali,
která mají ráz nemocnic, nebo jsou dobročinnými
ústavy, jako sirotčince, útulky pro starce atd.;
nemají se též zavírati ony veřejné školy klášterní,
které vysloví ochotu, že do 6 let se změní ve školy
světské. Přes to demonstrace jsou stále hlučnější,
ježto nyní radikálové a strana socialistická pro
vládu pořádají protidemonstrace. Už i mnozí li
berálové poznávají, že Combes zákazem svým
chybil. Má se svolati kongres přátel svobody ná
boženské ve Francii, aby hlasováním lidu fran
couzského se zjistilo, přeje-li si Francie, aby opa
tření vládní proti klášterům a školám dále se
prováděla čili nic.

Na ostrově Haity v souostroví Vel. Antill

Z činnosti katol. spolků.
Z Čáslavi. V neděli dne 13. červencespolek

náš „Práce“ důstojným způsobem oslavil 26. jubileum
papožeké sv. Otce Lva XII[. Dopoledne o 10 h. měl
dp. Ladislav Kalina — dlouholetý duchovní rádce
epolku — slavnostní kázání, po němž zpívanon mši
By. e Četnou aasistencí měl místní děkan vldp. Josef
Folta — protektor slavnosti. Odpoledne ve 4 hodiny
byla přednáška. Předseda epolku p. Musil případnými
slovy zahájil echůzi, Na to ujal se slova vdp. dr.
Gastav Domabyl, professor bohosloví z Hradce Král.
Ve vzletné, důkladně zpracované řeči, více než hodinu
trvající nastínil životopisa působení sociální velikého
papeže Lva XIII. Neutachající potlesk shromážděného
poslachačstva byl zajisté nejlepší odměnou slovatnému
p. řečníkovi za poutavou přednášku. Večer sohrány
zdařile %jednoaktovky, před nimiž krávnou báseň
„Papež dělníků“ přednesl člen spolka p. Tomášek.
Po divadle rozproudila se volná zábava. Slavnost
naše, jíž z nepřátelských stran předpovídáno fiasko,
vydařila se nad očekávání a utnžila zajisté lásku
k církví a k její nejvyšší hlavě.



Zprávy místní a z kraje,
Zájem © katolic .ý sjezd v Hradel

Králové. Jak brlo Ise předvídati,útočí jiš protestantské listy na katolickýsjezd bradecký. Taková
jest ta snášelivost našich roztomilých krajanů evan
gelického vyznání! Pro sebe vyšadojí protestanté

Inou náboženskou svoboda, naprostou státní ochranu,
Byčkání svobodomysloým tiskem, ale sami jsou vůči
jinověrcům plni nesnášelivosti a jízlivá zloby. Nový
důkaz o této zlobě podal Čas,jenš překrucuje pas
týřeký list odp. biskupa královéhradeckého, zvoucího
diecésany ka sjezdu. Fočeatný orgán Českých erange
líků prohlašuje sjezd za politický projev, ačkoliv vý
slovně v provolání se politika z jednání sjezdového
vylučuje. Ovšem Čas chce štváti, proto si musil k tomu
příčina vylbati. Doufáme, že katolíci čeští nedají se
znásilňovati hrstkou nerudných jednotlivců a súčastní
ne sjezdu hradeckého na důkaz své uvědomělosti a
charakternosti. Nechť nepřátelé naši vědí, že katolík
v Čecháchnemusí míti vrchnopanské dovolení jino
věrců ku svému životu.

Požár. 39. t. m. mezi 11. a 12. hod, v noci
vypukl obeň r továrně Aloise Hugona Lhoty v Hradci

rálové. Zničen surový materiál v dílnách venkovských
a části již hotové práce. Vznik požáru dosud není
vyšetřen. Jelikož hlavní budova byla nchráněna, ve
výrobě a expedici se pokračuje dále.

ARmrt v povolání. V noci z 24. na 35,
července po 12. hodině zemřel náhle p. Josef Šneidr,
ponocný, jenž svon obtížnou služba po 16 let věrně
a svědomitě vykonával, Praskla mu na noze hlavní
tepna a než přišel lékař, dokonal; vykrvácelt.

Sjezd kollegů z gymnasiaHradeckéhozr.
1893 bude se konati dne 10., 16. a 17. arpna t. r.
Přihlášky u Jos. Hladkého, kaplana v Německé Bělé.

KHomecossík vyučování dámských
střihů a šití šstů obdržel od vys. c. k. místodrži
telatví pan Josef Haňáček, majitel modního závodu
pro dámy v Hradci Králové, na Velkém náměstí
v domě „U zlatého beránka“, v němž nalézá se Zá
ložní úvěrní ústav.

Úmrtí. Paní Barbora Ródlova, měšťankaKrá
lovéhradecká a vdova po mistra krejčovsakém,zemřele
v pondělí dne 28. července 1903 v 86. roce věka svého.
Pohřeb konalse vo atředu 30, července t. r. na hřbitov
Pouchovský.

K -našemu sjezdu. Těšínás, že připra
vovaný sjezd se těší již nyní čilému zájmu; přípravný
komitét však zároveň prosí o strpení, jestliše dotaz
níky o ubytování nelze obratem zodpověděti, poněvadž
musí předcházeti vždy krátká úrada, |Vyhovéno bude
vždy dotazům všem. Zdař Bůbji
a KPříspěvky na Sanatorium v Jan
ských Lázních. Důstojnéduchovenstvovikariátu
Dolnokrálovického 258 K a vikariátu Opočenského
226 K, jako první splátka, k níž přispěli po 20 Kpp.:
kan. Novák, vikář Uhlíř, $ děkan Jelínek, farář Vojnar:;
p 10 K farář Ot, farář Erlebach; po 5 K děkani:anousek, Řebák, Domašínský, Erychleb; faráři: Fle
sar, Hroneš, Kovář; po 4 K faráři: Weber a Pospíšil;
po 2 K katechoti: Světeleký a Vaníček; kaplani: Mo
ravec, Scheitz, Dokonal, Smetana, Stanislav, Adamec,
Hendrych, Honců, Dostál, Novotný, Barvíř, Hrubant,
Bobek, Kante a Kyselo; P. Václav Šafránek, farář
v Pertolticích 24 K, dpp. konkurenti farní i kateche
tičtí 14 K 80 h; důstojné dachovenstro vikariátu
Jičínského 110 K, k čemuž přispěli pp.: vikář Sehnal
20 K, kaplan Plichta 6 K, Dittrich, děkan, +0 K,
Gabriel 6 K, Baborovský 2 K, Weis z K, Říha 10K,
Dohnálek 3 K, Beneš 2 K, Halek 10 K, Balcar 10 K,
Salfický 2 K, Borkhart 2 K, Mrátík 4 K, Vaníček5K,
Schrótter 1 K, Hoke z K, Vaněk 5 K, Groh 3 K,
Brož 6 K, Malý 2 K. — Vroncí dík vzdává a o další
příspěvky prosí bisk. Konsistorinm v Hradci Králové.

Zprávy školské. Výročnízprávac.k. yš.
gymnasia v Hradci Král, za úkolní rok 1901-2

Obsahuje prot. V. Vlčka dodatek k mineralogii v V.tř., prof. dr. Brtnického katalog bibliotbeky prof. a
školní zprávy. Na ústavě vynčovalo celkem 24 nčitel
ských sil. Příjmy škol. roku činily K 1367-45,knibovna

profomorské má 2840 děl, žákovská 8002. Počet žákůoncem školního roka 304, z nichž 283 katolíků, 13
evangelíků a 7 židů. Stipendistů bylo 2t a obnosem
3054 K. — Dle výroční zprávy působilo na c. k,
vyšší reálce v Hradci Králové vo školním roce
1901-2 31 il uč. Všech žáků bylo 390, katolíků 866,
evangelíků 24, židů 9 a 1 náboženství státem nou
zvaného. Stipendistů 15 s obnosem 1434 K. Fond pro
podporování chudých žáků přijal 6069 K ta b, vydal
1141 K 89 h. — Výroční zpráva vyšší obchodní
školy v Hradci Králové za 8k. rok 1901-2 obsahuje
úvahu prof. JUDr. Fr. Zachovala „Onáhradě ško y
za ztrátu, úbytek neb poškozeníZboží při dopravě

a škol. zprávy. Sbor učitelský čítá celkemželezniční“

14 sil. Knihovna učitelská má 1501děl, žákovská 708.
Spolek pro podporu chudých žáků obch. školy přijal
K 2814.27, vydal 1185.09 K. Koncem škol. roku bylo
15%žáků, z nichž 141 katolíků, 8 ovangelíků a 2
židé. Na ústavě je též pokračovací škola kupecká o
3 třídách, posledně a 87 žáky. Jednoroční dívčí kurs
obchodní navětěvovalo 22 posluchaček. — C. k. od
borná škola sochařská a kamenická v Ho
řicích obsabuje: 1. Denní školu s odděleními pro s0
chaře a kameníky, 1.) mistrovské kuray pro kameníky,
2.) veřejnou kreslírnu pro mistry a pomocníky, 8.)
veřejnou kreslírna pro paní s dívky a 4.) kreslířský
a modelářský kars pro žáky měšť. škol. Učitelů pů
sobilo na ústavě 20. Řádných žáků i s návštěvníky
kursu bylo ku konci roku 190.

Z Dobřemle. Při volbě obecníhopředata
venstva v Dobřenicích zvolen 33. t. m. 8 hlasy a 10
p. František Padour, c. k; poštmistr, sa představeného,
p. Antonin Holub za I. a p. Jan Mádlo za II. radního.

Z Chlumu. Výkonnývýborsdruženýchs Iků
okresu Královéhradockého, Nechanického, Hookko a
Jaroměřského konel v neděli 27. července závěreční

ochůsi v restauraci u Rozhledny. Předseda výkonného
výboru p. eprávců Kadečka uvítal ehroméšděné a při
kročeno k nsavírce účtů; ne všschay přítomné učinila
uzavírka dobrý dojem, neboť čistý výnos vykazeje
1800K 53h. Účtybyly jednohlasněschválenyaobnos
1360 K 63 h byl jiš pokladníkem p.Morárkem účeli
avému, fonda nadace Václava -Skvrny z Cistěvse,
odevzdán. Po schválení účtů vzdal předseda vřelými
slovy srdečné díky všem, kteří o sjezd jakýchkoliv
zásluh sobě získali, zvláště vzpomněl a vyzlovil díky
panu Karlu Weinrichovi, velkostatkáři v Nedělištích,

p. poslancům Jarošovi a Srdínkovi, předsedovi ká
bevného odboru správci p. Vermudovi, pokladníkům
p. Morávkoví a p. Kratochvílovi, dále jednateli sjezdu
učiteli p. Andrlovi a všem ct, hospodyňkém, které
o vzorně vedení bnffeto pečovali. Tímechůse ekon
Čena a památce V. Skvrny provoláno „sláva“.

Velká manifestační pomína cslavnav.
Otce konala se dne 20. července do poutníhochrámu
Páně Homolského ve farnosti Caclavské. Pouti súčast
nila se processí: z Častolovic, Komtelce nad Orlicí
(s badbou), z Rychnova, Vamberka, Potštýna (s hudbou),
ze Sopotnice (s hudbou), z Chlen, Skorenic a Brandýsa
nad Orlicí. Z Ústí nad Orlicí aúčastnili se pouti v hoj
ném počtu členové katolické Jednoty. Všech účastníků
čítalo se na 5000, z veliké části mužů; kázaní měli
známí proslavení kazatelé: Ve chrámu Páně vidp.
děkan Kaškaz Kostelce nad Orlicí a na prostranství
před chrámem dp. katecheta Jan Úsrný z Hradce Krá
lové. V době naší, kdy konají se schůze a sjezdy
s tendencí přímo protikatolickou, byla tato pouťslav
ným vyznáním víry, byla důkazem, če dosti jest ještě
těch, kteří sa víru svou se nestydí. Ano dosti nás
jeat na venkové j ve městech; jen více sebevědomí
jest třeba! Takové pouti, jako byla tato Homolská,
měly by býti častější.

Včelařská jednota v Jaroměři po
řádá v neděli 3. srpna 1902. o půl 3. hod. odpolední
v hostinci p. Fr. Hoška ve Velichovkách valnou schůzí
s přednáškou p. Karla Pazourka, koč. učitele včelařství,
o medu,jehoaechováníazažitkování,pakvčelkaavčelař
na sklonka léta. Příspěvek členský stanoven jest na
40 h ročně. Předplatné na Časopis „Český včelař“ a
„Moravská včela“ obnáší pro členy ročně 2 K. Hosté
jsou vítáni.

Z Krouné m Skutče. Mohatný příral
dešťový v noci 27, t. m. způsobil zde nebývalou,
zboubnou povodeň. Potok tekoucí u silnice vzedmul
svou hladina do výše půl třetího metru, poškodil
mosty s hráze, zpustošil zahrady, odnesl celou
jednu zeď a vnikal i do stavení. Škody v této chudé
pohorské vsi json obrovské; obnovení ebořených staveb
sotva bez pomoci státu bude možným. Bohužel ona
katastrofa ni vyžádala za oběť i lideký život, Když
podvelitel zdejších hasičů p. Pešek zachraňoval sil
niční most, sřítil se do vln a utonul. Dra mladíci
byli při záchranné práci těžce sranění u a tíší svůj
šivot dravým vlnám vyrvali.

Z Bomova. (Stavbaopatrovny.)Slavnéobecní
zastupiteletvo usneslo se v r. 1808 oalaviti památka
B0letého jubilea J. V.císařea krále Františka Josefa I.
vystavěním opatrovoy pro dobro a blaho dítek i rodičů.
Podána žádost ke trůnu panovníka a a nejvyššího
místa došlo milostivé svolení, aby budova ta nesla
název: „Opatrorna na památku 5oletóho jubilea Jebo
cís. a král. apošt. Veličenstva Františka Josefa I"
Hlavní zásluhu o zřízení má obeoní zastupilelatvo a
zvláště veleobětavý a horlivý aturosta města p. Jos.
Brudr, který ani Času, ani námahy a cert se nelekaje
o uekutečnění se zasazoval. Slavné c. k. místodržitelství
v Praze k osobní žádosti městské rady povolilo 20*0 K
jakožto příspěvek na zřízení a mimo to jest ochotno
po každoročním předložení účtů, opatrovny se týka
jících, veškerá nedostatky ku zvláštní žádosti obce

prostřednictvím nadačního velkostatku zdejšího hraditi.aní Anna Sedláčková, choť stavitele v Praze, věno
vala rodnému městu svému 12.000 K na nadaci kn
vydržování opatrovny, bude-li ryačování avěřenokon
gregaci školských sester z mateřince Horažďovického,
kteréžto velevítané podmínce s největší ochotou vy
hověno. Bývalý farář zdejší vdp. děkana konuistorní
rada Fr. Vacek, nyní na odpočinku v Čes. Budějo
vicích, při odchodu svém z Ronova věnoval na vydr
ování 2.000 K a na zařízení slašné za 7 měsíců, jež
zatímnímu řiditeli chora p. Em. Calkovi byl vyplácel,
kterýšto obnos 291 K 86 h v poslední době p. Eo.
Culkovi vyplacen patronátním úřadem a od tohoto
starostovi měata odevzdán. Občanská záložna v Ronově
věnovala 1000 K, obec cama na zařízení až doaad
dala 1000 K a avolila se ročně na vydržování 200 K
přispívat. Jakošto výtěžek ze zábavy, pořádané apolu
s Občanskou besedou, věnovala městská rada 100 K.
Nynější vdp.- farář a bisk. notář p. Fr. Hlaváč při
installacř své věnoval 500 K, řiditel školní pan Fr.
Skočdopole 100 K, dp. K. Neužil, farář v Kostelci,
při odchodu svóm s Ronova 60 K, p. Václav Havelka,
nájemce velkostatku, 300 K a veškeré povozy na 40,000
cihel, Mimo to zdarma věnovali povozyna kámen obcí
darovaný pánové: Josef Bradr, J.Kořínek, J. Novák,
Jos. Hudík, Jan Vávra, Joa. Havelka, Jan Skokan a
paní A..Kávová. Majitel vápenných pecí v Závratci
Věnoval vápno v levnější ceně a dovoz. Práce zednická
a tesařské zadána p. Emilu Šellovi, staviteli ze Žleb,
ostatní práce povede obec ve vlastní režii, zadavši jo
výhradně řemoslníkům domácím. Se atavbou počato
minulé pondělí a dá-li Bůh, bude budoucím rokem
krásná nová budova školní zdobiti ulici zámeckou,
v níž útulku a vzdělání počátečního bude se dostávati
dítkám nejmenším. Ber starosti budou pak moci
rodičové odevydatimiláčky svó bodlivým rukám v opa
trovně. Vroací díky buďtež tímto vzdány všem šle
chétným dárcům a příznivcům nového ústavu!

Úras. v Doci na 830.července jel vlakem od
Kostelceku Hradci Král. Jan Krušina, bredičn dráh
severozápadní. Na cestě nešťastnou náhodou aklousi,
při čemž mu byla levá ruka přejeta. Ubožák bylpře
nesen do zdejší okresní nemocnice,R“

Různé zprávy.

V PRAZE „OBNOVU«
leodostativeknihkupecivíp.FrantiškaHovorky
vŽišná ulici a ©prodeji novin p. M. Vlčkana

Příkopech.

Jubileum. J. Ex.náp. biskup Českobudějovický dr. Mortin Říha slavil v neděli 27, července
amátka 40letého kněžství. Kéž vzorného velepastýře
rosřetelnost ještě dlouho jeho úřadu zachová!

Eucharistický zázrak před20.000
svědky. „Przeglad Katolicki“ v č. 18. píše ozvlášt
ním sjeva těmito slovy: Z daleké osady na ostrově
Rénnion v Tichém oceáně dochází potěšující zvěsť o
zásraku, jehoš svědkem bylo několik tisíc lidí. V mě

utečka téhož jména přes Opposic městské rady, kterápodala demisi « msirem v čele,přes jitření katolického
obyvatelstva státní vláda vypudila = městských škol
knése a řebolnice. Ale Prozřetelnost připravila sbož
nému lidu nezvyklou útěchu e posilnění u víře. V ko
stele sv. Ondřeje konala se v neděli sa Času karne
vala pobošnost s výstavou nejev. ovátosti v monetranci.
Farář, ctěný lidem jako světec, P. Lacombe, spatřil
pří měi sv. za obětování za melchivedechem viditelnou
lidskou tvář. Po celou měi av. byla postava viditelna;
P. Lacombe měl za to, že je to halucinace. Aby se
přesvědčil, odešel do sakristie a nařídil ministrantům,
aby se šli podívat, zda monstrance atojí rovně, Mini
stranti se vrátili vzrušení volajíce, še vidí v mon
stranci lidskou tvář. Farář přikázal jim mlčeti, chtěje
dokázati ekotek jinými osobami,ale již zbožní lidé
naplňující evatyni přiběbli do sakristie, ohladujíce
zázračný zjev, který spatřili svýma očima. Těžko bylo
již popírati a připonětěti halucinaci. Zpráva o tomto
zázraka letem blesku se roznesla po městě. Davy
brnoa se do kostela, plníce psesbyterinm; telegramy
přivádějí do Réunion téměř veškeré obyvatelstvo
hlavního města ostrova St. Denis, jakož i jiných
měst a vsí. Každý na kolenou blíží se k oltáři a

zastavoje se před monstranci a každý vidí totéž Při
jlšdějí redaktořidennníkuzeSt.Denisavidí zázrakjako
jiní, Netoliko vidí, ale popisují zázrak, uvádějí jeho
podrobnosti, obsypují chválou P. Lacombea přesesvou
radikálnost. Za denníky jsou nuceni potvrditi zázrak i
zednářin Jidé bez vyznánía nmlkají jich počátečnépo
cbybnosti a pomlavy. Co by pomohlo proti skutečno
sti? Teprve po několika dnech městeká lóže v St.
Denis ee rozpomene a vydá rozkaz — mlčeti. Není
možno popříti skatečnosti, proto ji třeba uvósti v za
pomenuti. Réunion leší tak daleko od světa! A pa
noje mlčení, a nikdo v evropském tisku kromě kato
lických listů neuvádí fakta. Zjev trral od 10 hod.
ráno do večera. Po dobu nešpor postava začala při
bírati barvu slonové kosti, kdežto dříve měla barvu
lidského těla. Vidělo ji nejméně 20.000 lidí a všichni
stvrzují výraz velmi sladký a plný smutku. Lid od
té doby jest jako obrožen na duchu, vážnost církve
i víry tak se povznesle, če vláda nesaěla by dnes
proti katolicismu a klera pracovati. A co nejhoršího,
ani vláda ani lóže nemůže mluviti o svádění mas, o
halucinaci, o komedii, neboť tuto věc vyšetřilo dů
kladně a potvrdilo tolik tisíc svědků, nevěrců, jakož
i katolíků. .

TIE.křesťansko-socinlní sjezd mo
ravske- slezský konán byl v neděli a pondělí
dne 20. a 21. čerreuce na posvátném Velehradě za
velkého účastenství. Sjezd zahájil předseda výkonného
výboru zem. dp. J. Šrámek, který pojednal o všeo=
becném sdražování. O stávkovém hnutí mlavil pan
Koukal s Brna. Pan redaktor Šamalíkreferoval o za
vedení jednotné daně státní. Obsahem dalších všech
řečí bylo zřizování výrobních a nákupních družstev,
Sjezd ukončen ustavající schůzí všeodborového sdru
žení. Další účinné práci „Zdař Bůbl"

Křesťanská láska. Kozprávěpod tímto
titulem, nveřejňené v č. 195 „Národ. Listů“ dne 17. t.
m., píše podepsaný farní úřad: „Není pravda, že
mukařovskéma faráři sa výkrop pana Jana Votruby
zaplaceno bylo 10 zi. Není pravda, že farář telegra
ficky o tom vyrozuměn byl, če výkrop konati se bude
ve středa odpoledne. Není pravda, če farář k výkropu
jeti nechtěl, ani de oteo jeho mu domlouval, ani že
deštníkom o žebřiny tloukl, nýbrž pravdou jest toto:
V úterý dne 1. červencedopoledne dostavil sek farnímu
úřadu poštovní officiál pan Votruba, jeně, osnámiv
úmrtí svého p. otce, žádal faráře o písemnésvolení,
by tělesné ostatky převezeny byly doPrahy do ro
dinné hrobky. Faráf tak ihned učinil a na dotaz p.
oficiála, co bude za to povinnorán, odvětil, že ničeho.
Než p. Votruba nebyl toho náhleda a prohlásiv, že
farář místa, kde úmrtí nastane, má právo na poplatek
Btolový, sám o své vůli dvě desetikoruny faráři ode
vzdal. O výkropu ni jediného slůvka nebylo vyslo
veno. Teprve ve středu dne 2. Července asi 0 21/, hod.
hod. odp. byl farní úřad o tom vyrozuměn telegramem,
znějícím: „Výkrop 6. hod. ráno 3. července Babicích“.
Po přečtenítohoto telegramu ihned poslal farář posla
do domasmutku s listem, v němž telegrafickon správa
oznamoval u podotkoutím, že ráno 3. Července mrtvolu
v naznačenou doba vykropí, že však, jak ve farnosti

zvykem, žádá, by pro něho a p ředitele kůru, panaučitele, povoz byl poslán. O půl 6. hod. večer odešel
farář na procházku a zastavil so u starosty obce. Po
6. hod. večer najednou však přiběhl kostelník a vy

Fisoval,še stojí povozpředfarou a še v p pobřebního ústavu p. Pospíšil vekazuje, by farář hned
přijel mrtvola vykropiti, ale bes pana učitele. Farář
ihned poslal kostelníka zpět se vzkazem, by kočí
domů se vrátil a trachlícím adělil, če mu, jak ve far
nosti svykem, není možno bez pane ačitele do přes
polní obce k výkropu se dostaviti, neboť, kdyby ře
ditel kůru neměl míti příjem n štoly, nemohl by sa
remuneraci 30 sl. ročně místo to zastávati, še však
farář přes pozdní dobu milerád tak učiní, bude-li
poaván i pan učitel. Na to však příbuzní seenulého,



esp. pohřební ústev, jemuš převos mrtvoly byl svěřen,
Aa P řistovpili a mrtvolu, aniš by ferát na odpověď
dekojícímo byli odpověděli, převezli. — Farní úřad
v Matařově, 23. Července 1902.

Největší hotel na světě je Waldorf-Asto
rishotel v New-Yorku, v němš bydlí denoě v letě
1500, v símě 3500 hostí. Má svůj poštovní úřad a
dochází sem 6000 dopisů, 8000 navštívenek s bez
počtu telegramů denně; dopisy roznášejí stále dva
hoši. Hotel má 80 telefonů, dva lidé úatahojí 1200
pondlovek, všech slabů je 1400. Má Av kachyní, 96
kochařů a 300 kuchtíků. Denně přichází a odchází
400 hostí. Elektrické avětlo vyrábí stroj o 3000 koň
ských silách pro 29.000 žárovek,

Žebrácké barsy. V Londýně,Pařížia Bor
Jíně mají i žebráci své bursy. V Berlíně konají se
bursy žebráků obyčejně v parcích, anebo naurčitých
místech za mčetem, v ziroě v asylech a hospodách.
V létě má žebrácká bursa svou „banase“; žebráci
dostávají vše, co chtí a co potřebují. Hůře bývá v
zimě. Na borse prodávají a vyměňují se potraviny
a oblek. Největší odbyt mají pančochy a boty; za
pančochy se platí 20 h, sa boty až i koruna; vzácné
sou též košile, za to jsou klobouky velmi Jaciné,
které platí se sotva pěti halíři. Nejvyšších cep dosa
hojí zimní kabáty, 4—6 koran, Od žebrávů vyšebrané
kosy Batetva kupují rádi majitelé patyk.

Obrama rolmíků. Vykořisťováníjsouce na
všech stranách, musíme se bránitil Vedle kartelů cu
krovarnického, kartelu olejáren, kartelu továren s umě
lými hnojivy a j vyrostl k naší zboubě ještěkartel
vápenných pecí, který nás diktováním cen za vápnoa
vápenné odpadky chce zničiti, V sebeochranézakla
déme svépomocné „Hospodářské družstvo pro výrobu
vápna v Ř-poryjích“, zapsané upolečenstvo s ručením
obmezsným, jebožto úkolem bude lacinou výrobou na
pomáhat svému členstvn, Podíl dražstva obnáší 5U K
a jest splatný 16. září polovinou a ostatek 16. října
t. r. Zápisné na podíl 1 K musí se bned s přihláškou
složiti. Každý člen musí míti nejméně 1 podíl; draž
stvo bude ve svaza „vstřední jednoty Českých hospu
dářských společenstev v kr Českém.“ List přihlašovací
a bližší vysvětlení zašle každý člen výboru, kancelář
výboru v Řeporyjích, jakož 1 „Ústř, jednote českých
hospodář. společenstev v král. Českém“ v Praze-Smí
chově. Ustavující valná hromada konati se bude co
nejdříve, a je proto záhodno, by přihlášky učinily ne
do 15. erpna t. r.

Živelní pohromy. Nad Kolínemn. R. s
okolím enesla se 26. července bouřka a broznou vi
chřicí a krupobitím. Vichřice, vlastně smršť, kaceln
komíny tovární, bořila domy a stromy z kořene vy
vracela. I do Londýna zalehl prudký orkán, kdež
tribuny připravené ko korunovačním ulavnostam všecky
poškodil a mnohé z nich zvrátil.

Z Ústavu hrab. Pěttinga v Olomouel.
Uzavřeným pravě rokem školním ukončil Ústav hrab.
Póttinga sedmý rok svého trvání. Ze statistiky za oply
pulý rok vyjímáme: Čtyři hlavní školy ústavní čítaly
následující počet choranek: 1.) škola literní 124, 2.)
dvouletá obchodní ut, 3.) průmyslová čili pracovny
143, 4.) kachařsko hospodář. 07, večerní bezplatné
korsy navštěvovalo 100 dívek, úbrnew 510. Z Moravy
bylo chovanek 297, z Čech 106, ostatní z jiných zemí.
420/, chovanek obdrželo vyevědčení [. třídy « vyzna
menáním, 549, prošlo prosté, 4*/, propadly. — V pen
sionátě ústavním bydlelo 170 chovanek, mimo ústav
240. —| Dvouletá dívčí obchodní škola při ústavé
končí letos svůj třetí škol. rok a propouští do života
veřejného uvé drahé absolventky. I. roč. čítal 40 cho
chovanek, II. roč. 36. Ze všech absolventek již jen 13
hledá přiměřenéhozaměstnání, Ředitelství doporučuje
je vřele přízni krohů zaméstnávatelů. Ze všech 81
chov. školy obchodní bylo 69 z Moravy, 20 z Čech,
2 z Haliče, až na z Polky byly voamés národnosti
české, Čtvrtina absolventek narefiektuje na nějuké místo
a navštěvovala školu obchod. nikoliv jako školu od
bornou, nýbrž jako škola všeobecně vzdělavací, což
dojtsta Izo jen vřele schvalovat.

Misto učitele pro zeměpisea dějepis obsadí
se počátkem škol. roku 1902/3 při českém soukromém
gymnasia s právem veřejnosti v Místku na Moravě.
Platy s tímto místem spojené jsou tytéž jako na
ústavech státních. Pro nové síly povoluje ee výboda
800 K bytného nebo 109/,nl přídavek ke aložnému.
Přihlásí-li se o místo onokandidáti. polozkoušení,
bude obsazeno učitelem zatímním, 8 platem jako na
školách etátních. Nopřihlásí-li se vůbec zkoušené aíly,
bude místo obsazeno učitelem snplajícím, jemuž podle
úmluvy poskytnuty badou zvláštní výhody. Žádosti
buďtež podány du 18. srpna výboru Ustřední Matice
Školské v Praze, ve Spálené ulici č. 24.

Zákonem o dělnických bytech osvo
bozají se na 24 roky od domovní daně třídní, od daně
činžovní a 5/, daně z výnosn dočasně od daně osvobo
zených domů takové budovy, jež vystavény Da ne
zastavěné dosud půdě nebo na místě sbořených starých
budov, jestliže byly vystuvěny za tím účelem, aby se
v nich poskytovaly laciné a zdravé byty dělníkům.
Téže výhody používají obytná stavení, vystavěna ob
cemi atd. a prodaná dělníkům nejméně na 16 ročních
aplátek. Za „dělníky“ pokládají se osoby zaměstnané
při zemědělských neb průmyslových živnostech, ne
přesahuje-li příjem jednotlivce 1200 kor., rodiny nejvýš
čtyřčlenné 1800 kor. a rodiny pěti a vícečlenné %400
kor. Ve městech, čítajících přes 60.00Uobyvatelů se
tento minimální roční příjem zvýšuje ©jednu osminu.
Zákon má platnost pro budovy, jež budou do +0 let
vystavěny, ale jen v těch korunních zemích, které ta
kové badovy osvobodí od zemských a jiných samo

nprávo přirážek.ské kvasmice. Národní podnik, první
česká drožďárna v Litovli na Moravě, po čas svého
trvání uvedla se českým spotřebovatelům jako podnik
solidní, vyrábějící za lacinou cenu kvasnice výborné
jakosti, tak če dnes konkurovati může se všemi pod
niky toho drabu ve vlastech českých stávajícími a
posud jen v rukou židovakých spočívajícími. První
české drošďárna v Litovli, před třemi roky národo
českému vrácené, uvedla se české veřejnosti, jako

první průkopník v boji národohospodářském proti nopřátelskému velkokapitáln, který ujařmnje český lid
a jenž vědy a všude snahy germaaisační podporuje.
Zaslubuje proto podnik tento co nejširší podpory u nás.

"Uržní zprávy.
V Aradoi Králové, due 38. července 1902.1 hi.

pšenice K 14*60—1610, šita K 1380—13-90, ječmene,
K9 30—1000, ovsa K 700—7-80, prosa K 9-00—10'00,
vikve K 9-50—1180, hrachu K 1900—38-60, čočky
K 19'00—256'00, jabel K 1800, krap K 16:00"—24'00,
bramborů K 400—460, jetelorého semínka červeného
K 18:00—124:00, jetelového semínka ras. K 0000
—00:00, máku K 60:00—00:00, lněného semene K 20:00
—0000, :00 kg. žit. otrab K 13:00, pšenič. otrub K 12:00,
1 .kg. másla K 192—308, 1 kg. sádla vepřového K
1'76—0'00, tvarohu k 0:42—0-36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 900—00%00, jeden g cibule K
40:00—60'00, jedna kopa drobné zeleniny K 0-80—200,
1 kopa zelí 8:00—130 K, 1 pytel mrkve 0'80—1-20.
t kopa saláta K 0:00 —0*00,1 kopa petržele K 0:00—0'00.

«(Zasláno.)

Cítím se timto povinna poděkovati firmě
„Petra Baška synové, uměleckéřezbářetví
v Sychrově“, za skvostné a laciné provedení dvou
nových oltářů: Srdce Pána Ježíše a Srdce Panny
Marie a důkladnou správu hlavního oltáře sv. Jana
Kttitele a dovoluji si všem veledůstojným Pánům
bratrům tuto vlasteneckou a solidní firmu jak pro
levné tak i pro umělecké a skvostné provedení
co nejvřeleji odporučiti.

Z farního úřadu na Kunštátě,
dne 30. července 1902.

Karel Fink, farář.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
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 ma splátky bez zvýšení cen!

V
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi

Pranišh JITOLS
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

© Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přířežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Králové
(sv.-Janeké náměstí č. 77.)

doporučoje ctěnéma obecenstvu bojně 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 bodiny a budíky různých
drahů se zárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zbožije úředně zkoušeno a;
značeno.

Správky se přijímají a levně shotovojí, téš
veškeré správky hodinek se vyřisují.
MY“Vše za levné ceny. "UB

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Ignáce V, Neškudla
(protokolované firma)

v Jablonném nád Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, (aráře ve Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
avůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

CCTUNTNZNINM

uDZNNÍEBIHré

(KEREKCR.NOYNKCELETEGERATIV.FNZY""UVOV0 be

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší s nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Iněného, vlněného, baviněnéko a damašk.
zboží 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 zasllají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujemo zvláštní výhody.

o dan Kryšpin,
stupce)

odborný umělocký závod

malbu oken kostelních
PRAHA--L,

č. 145 st., Malá Karlova al. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelešnými rámy, sk

těmi 1 vsazením.

Veškeré rozpočty, skizxy i odborné
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

RB" Nesčetnáveřejnái písemná pochvalnánznání. "jiš
Založeno roku 1836.

Levně, ihned, správně

všechny roklamace, rekursy, poptávky
týkající so

Mřeséní lisíy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Kostelní náčiní
BE" vlastnívýroby"i

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní,

Praha, ul. Kar, Světlé č, p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní
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Dále: kostní moučku, chilský lodek,

Ž(kulovatiny).

nímu bnojení jetelišť a konservování chlévské mrvy,

továrna na kyselinu

sírovou a uBělá hnojiva

síran amonatý, soli

1Břeclavi- Poštorné

4.1 Liara-Bostokich.
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Veledůst. duchovenstvu, sl. řeholím, «stavům
a PLT. obtenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, k e na
vlasy, houby k myti, žinky, toilatní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kagetách, hodici se k vánočním
dárkůma j. :

Výborné creamy ku holení Natom a
Sehavivg colninbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl vyzkoušené břitvy,
za jichžtu výbornost jako odboruík ručím, za
silám od 1 zl. 20 ir. výše. Nehodíicí se
břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníze rátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizuji.

Prose za dobrutivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snáhou mojt 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., Ellščina tř. 1 n.

JEJÍ IEIÍE2622626220006
Za příči s i

přesídlení- o 55
prodávám

za snížené ceny
grou elitou zásobu veškerých druhů

klobouků
plstěných | vlněných pro pány, chlapce

a děti.

Slaměné klobouky
ve velkém výběru,

Čepice a zimní obuv (papuče)
OP*>za ceny nákupní. “i

S veškerou úctou

Jos. Dvořáček,
kloboučník v Hr.dci Kr, pod podloubím.

UE JEJ3636363636262

3E363636C3636303636303060E5/

600066

o Velký výběr
alatých8 stříbr.

skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporaóuje - - 

hodinář a 'zlatní

„9 BychnovĚn. Kč
přísežný znalec

c k. okr. soudu
Obrázkové

čenníky zašle.

P
veřejnou offertní dražbou prováděti bude
10. srpna t. r. o 2. hodině odpolední ve

své pisárně

správa velkostatku v Hoděčíné
(pošta Častolovice).

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupsky kostel v Litomě
Hicích 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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

OOOO0O00000000000

©

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
lošených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

i náležejí
) ci před

Pi ; měty
- nm“ | levněa

= přesně
zhoto

vuje sirotěineo
»Růženocová výrobnac

Praha I., Konvikiská ul. 300.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

Učně na truhlářství

na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
8 ve Vysokém Mýtě (6
Ne dříve závod na gušitkování ovoce, salošený vý)
a r. 1886, nejstarší svchodruhu v Čechách K3
í — nabízí z

koňak, elivovicí, borovičku, jeřabínku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),winasladká s víno Šumivé (ismpaňeké.)

l Upozorňujeme zvlášť na výtečný 4 při takové
jakosti velmi levný koňak a ou
elivovici, vše vlastního pálení a vlestní výroby. |
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou modasllé
státní a diplomem slaté meďaille, a mnohými ji

| nými diplomy s právem rašení slaté me .
Vzorky zdarma a franko.

v Hradci Králové
na Velké Podsíni v domě pana

vlastní výroby

tobo druhu

Janečka.

4



Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř. Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, ssě1eručí.
Vlastní výroba nmožěuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
novuzlacení a stříbření starších věcí vykoná ae rychle4
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskups é Mi
losti. Starý závod můj může sc vykázatí četnými pocaval
nými přípisy P T. zákazníků a odporučuje80 onakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciboril, relikviář,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacitikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

" +"a".-" a ." a"a"“ >" +a"

LEVNÝ
PRODEJ

za příčinou přesídlení,

ae"

e" Obrazy. zreadla rámce, lišty, římsy,sochy,
a ktíže a různé umělecké výrobky.s

ae" Veškoré druhy papíru, psací potřeby,
8 nejnovější dopisnice v obrovském výběru,
m alba, kassetty dopis. papíru, modlitební

s knížky atd. atd.

» Závod umělecký a papíruický

JOS. KIESLICHA,
v Hradci Králové.

Dílny pro cbrámové práce a výrobu rámců.

=“.,,mn

CS + PORACD

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje Arma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a soochařs ro

práce kostelní ký p

v Sychrově (echy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko sašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyaeneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

CAC |VD (DANÁ

SEOOKOKAKOKK|
Josef Neškudla, |$/

c a kr. dv.vý dodavatel
w Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporačnje P. T. veledůst duchovenstvaevůj všadež osvědčený a mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramoniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

VON0908

Lengbans c. k. dvorní fotograt odporučnje ctěn.
P. T. obecenstva svůj v Král Hradci (v Adal

bertina) nově zařízený závod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu.

Navštivenky všech druhůnabízí K :nskookéknipkárne|oC:
oD ATAO0 DDDOT 0DODD0000100. 90ORDO B

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
S- Fivo z měšťanského pivovaru v Plzní

přímo od če u. “jili
í, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarává
spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

uznání P. T pp“ hostí z rahy i z kraje.

Blavnos
k oejvět

Václav Vacek, majitel.
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Robert. Šamburek,
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veškeré druhy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprseuky,
jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do

6ti měsíční. — Nehbodící se vezme bez průtabu nezpět.

RYče)

SEESČ

l...



OKOCDYUDRDYIKUDUOMNOROHOSVA|
Do Hradce Králové a okolí!

V úotě podepsaný dovoluje si velecténému obecenstvu zdvořile oznáníti, usavízá
že elevřeldnem1.orpnat r. pojlátění na úmrtí a dožití, věna ditkám, pemce a

"s MB- svoji novoul) pojištění množné.

Nejvýhodnějí podmínky.

Maje dlouholeté akušenosti, praktické 1 theoretické vzdělání a dobré pma
covní síly k ruce, mobu každou zakázku v čate nejkratším provémtí.—
Veškeré práce nábytkové,dýhované,též stavby portálů a práce ko
stelní, kteréž bodu provádě přeaně slohově.

Dále odporočují svůj sklad nábytku ové vlastní výroby, též nábytákz obýbaného dřeva.
Poroučeje se přízní ct. obecenstva, slibuji, že snahou mojí buše, každého

co nejlépe a při cenách do možná nejlevnějších obslouáiti.

Všechon siak náleší členům — pojitincům.

Y úctě oddaný

Eim. FXlaváček,
majitel-zárodutrohlářského. 693 693 K8

PACODOBODODODCOODOŮ VDODODC Oka ozkoodkac
+
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. 000 a „ooo ol Kathreinerovu Ó000 .

o sladovou kávu
Jo9900 me=Kneippovu,

o0 090 ; . , of
O 9 p sterá také denněvícedocběhupřichází. o

u So Žádná pečilváhospoJyňkanechfnes o9
: Oro o Olá:i,tento chutnýa zuravotnikávový oo ý

o Nápoj zaVĚsti.———————=== 00

o Nestává žácné lepší přísady a žádné
lepší náhrady zrnkové kávy, kde

-tato lékařsky zakázina jest.

Kathreinerova sladová káva Kneippova
jest pravá jen v původních balič

"kách s ochrannou známkou -farář
"Knelpp«. Otevřeně vyvážená, neb
Jinakbalenástadová káva, nen'nikdy

=O DO0OCvé 190
D00 909 O8 C600,0C09 O76070300 9082090 990500

alá, B“ PROČ"i
VS kupuje každý housle, struny jakož 1 veškeré
M hudební nástroje

+

' M: ve skladě Jana Čermáka v Hradci Královéč. 19
i „m» 4 vedle c. k. loterle?

je S [ProtožemázbožíAobré alevně prodává."již

(© č Též správky,zvláště houslí přijímá
o P 0 a přesněvyřizuje,6440%:

s5 kteří j
Řodičům,derby dapočkvalímastudie

oralováclavský Fonriki
DPogtadující středních škol

v Praze-ll., Ječná ulice číslo 4.
Zaročuje se zde pečlivá mravní výchova, na

bádání a přidršování k pilnéma stadiu. — Košdý
chovanec musí se úplně podrobiti kázní v konvikté
zavedené. — Paedrgogický dozor povede energický,

v oboru PoepSogiky zkušený dachovní, jemuž přiděleno bude několik asistentů (filosofů a techniků, kteří
budon nad prospěchem a chováním se studajících stále
bdíti, e nimi látku učební opakovati a jim (zvláště
slabším) v stadiu pomábati.

„ Studující se špatovu známkou s mravů se ne
přijímají.

Rodičům podávány budou častěji zprávy o pro
spěchu a chování -se jich ayrů. — O pohodlných
místnostech, jakož i slušné stravě a naprosté čistotě
mohou rodiče kdykoliv osobně ne přesvědčíti.

Pliblášky přijímá: Správa Svatováclavského
konviktu v Praze, v Ječné ulici č 4. a Petr Kopal,
kníž.-arcib. notář, Praha- Vyňehrad.

Veškerá dotasy se ochotně zodpovědí,

jesefa, úoudila
závod řezbářský v Hradci Králové

JNalé náměstí č. 116. —————

doporučuje se P. T. velectěnému obe
censtvu ku zhotovení všech prací fezbář
ských, jako: Zarámování podobenek,
obrazů a jiných v domácnosti potřebných
věcí. Rovněž práce pro pány truhláře se
levně a čistě pracují. — Zvláště pozorná
činím velebné duchovenstvo a slavné
správy škol na svoji výrobu Řezaných
křížů pro školy, kostely i domácnost.

BP“ Pozor! "BE
Všechny stěné pp. consumenty a odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 1.r. veškeré ky
veliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh a velkými reklamami
uvedeny byly,jsouzakázány, jelikož zdraví lidskému
jako škodlivé uznány jsou.——4
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradei Králové
odporočuje 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.
Růzoé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin vTřebenicích.

vešker. druhů a každé množství
Jablka kupuji se dle dohodnutí. j. oD) *Go)bor“i ©děrD32BDBPPB
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S pravdou ven!
V jistém Kocourkově konali veřejnou

schůzi, kdež se měla lidu „konečně jednou po
věděti— pravda“.A proto tam jeden redaktor
se skřipcem na nose mlavil o svobodomyslnosti
a jeden doktor 0 lidumilnosti, Jeho řeč se ob
zvláště Jíbila, když počal vykládati o katolické
církvi, kterou prý dobře zná, jelikož v ní byl
vychován. Byla z toho nejen veliká radost,
ale i obdivuhodná svornosť. Starý svobodo
myslník, jemuž přezdívkou říkají Bořivoj, div
že se neobjímal s mladým Pherelesem. Starý
Vodvářka, helvet, boží bojovník, jindy škaro
hlídský, usmíval se líbezně na mladého nějakého
pána s dvouletým asi plnovousem, který právě
dokončil bohoslovné. atudie ve Švejcařích a ná
dějným hlasatelem čistého slova Božího jest.
Ano i Joska Vondrův byl v nadšení a dapali
křičel „Tak jest*, „Výborně“ když pan dokto
nějaký vtip na církev pustil a na to pouka
zoval, že jest již čas, aby lid zbaven byl pout
církve a těšil se ze svobody člověka důstojné.
Ten Joska totiž ještě asi před rokem musel
ze Školní učebny s panem učitelem do kabinetu,
kdež se krom jiných vynčovacích pomůcek
nalézá jedna vychovávací, která má tu podi
vabodnou moc, že, přivede-li ji pan učitel v
blízké spojení s tělem žákovým, ihned i nej
tvrdšího svobodomyslníka k slzám pohne. Ale
vychovávací tato pomůcka je ještě zbytek z
paedagogiky církve katolické a svobody člo
věka nedůstojná, což divu, že Joska Vondrův
jásal, dupal, křičel, když slyšel řeč pana dok
tora. Jásot však byl všeobecný,když pan doktor
na konec zvolal: Naším heslem jest: S pravdou
ven! „Ano, 8 pravdou ven!lš volalo všecko
množství. — Ale když se utišili, blásil se o
slovo jeden již starší člověk. Neznali bo, ale
dovolili mu mluvit. Dovolával se svobodomysl
nosti a proto pravil, že myslí o církvi kato
lické jinak, než pan doktor. Obó, ohó, bračeli.
A sotva několik slov promluvil, křičeli: Ven
8 ním, ven 8 ním! A netrvalo to dlouho a starý
Bořivoj s jinými vyhodili řečníka na dvůr a
Joska Vondrův s uličníky koconrkovskými se
ma chechtal, na něj plil, ano i do něho kopal.
A když tu tak ležel u hnojůvky zbita uplván,

. přiblížil se k němu jeden stařeček a tázal se
"oho: Odkud pak jste, jak ee jmenujete? —

A odpověď zněla: Jsem od Hradce a jmenaji
se Václav Pravda.

Teuble příběh nedávno zakroužil hlavou
mou, když jsem vzal do rukou jistý lidumilný
časopis, který má heslo: S pravdou ven. Po
vídám sám sobě: Tahle zlatá slova měl by míti
za heslo každý svobodomyslný, helvetský, ra
dikální a židůmilný list Neboť o to zajisté
usilují a to s velikou svorností, aby se pravda
z vlasti naší dostala ven. Obzvláště nese-li
pravda jméno svatého Václava, tu se křičívá:
Ven s nim! A je-li od Hradce, tu nadšení na
bývá takových rozměrů, že páni zapomínají
na svobodu člověka důstojnou, ba i oa všecku
vzdělanost a vydávají pravdu čili její hlasatele
posměchu „uličníků a kluků“, a často tak ho
strhají, že vypadá jako ten tam ke hnojůvce
vybozený, poplitý, o čest připravený, o němž
si třobas i leckterý teprv z toho kabinetu ne
dávno propuštěný myslí, že si do něho může
kopnouti. Aže v tomhleohledu v našem slavném
království veliká svornost jest, to bije do očí,
vezmemeJi jen poněkud do rukou u. p. velko
židovský orgán Neue Freie Presse a Národní
Listy. Tu se Bořivoj s Pherelesem zrovna lí
bají. A k nim draží se kde jaký „boží bojov
ník“ od Ranné až do Berlína a všecka ta klu
kovina, která pátého a šestého července hlo
mozem a křikem Husa oslavuje. Ovšem se
takovýmto způsobem stává ze slavného druhdy
království našeho Kocourkov, Ale to nás tolik
mrzeti nemusí.

Jest totiž jedna přeslavnárepublika, která
nemá jen doktory a novináře, ale i celou vládu
s heslem: S pravdoa ven! Ve Francii si ob
zvláště na tom zakládali, že mají na papíře
zákon o svobodě vůbec, a o svobodě vyučování

>

zvlášť. Ale jak se v té zemi hlásí o slovo ka
tolík, jak ten chce taky svobodně ačiti tomu,

co za pravda má, ta slavná vláda s tím, jenžv katolické církvi byl odchován, v čele křičí:
Ven s ním, ven s ním!

Zapomínají, že ze slavného drahy krá
Jovství dělají Kocourkov, to jest město s bá
Ječně moudrými otci ua radnici zasedajícími.
Zapomínají, že 8 pravdou katolickou jde ze
země nejprv svoboda, jak jsme již podotkli.
Ale nevidí, že s pravdou jde ze země ven
lidamilnost. Vyhánějí totiž ze země hrdinské
a nezištné ošetřovatele sirotků, nemocných a
chudých. Nevidí, že s pravdou ze země jdou
ven i peníze, čili že takováhle svobodomyslnost
volá k občanům: S penězi z kapes ven! Sám
Jeden svobodomyslný list „Republika“ vypočí“
tával v tyto dny, že tohle vládní „s pravdou
ven“ bude míti za následek, že bude muset
stát z kapes poplatníků vynaložiti nejméně
Šedesát milionů franků na školy pro ty děti,
kterým vláda vyhnala dosavadní katolické
učitelstvo. Kdo tuto otcovskou a báječnou
moudrost těch nynějších otců vlasti můžeň
pochopiti, pochop!

Ale tato kocourkovská lidumilnost není
nic vového. . rávě naše vlast to zakusila. Jak
mile se začalo křičeti: Ven s tou svatováclavskou
pravdou, ihned letěl ven i blahobyt náš. Z bo
hatého, obchodem a kvetoucím rolnictvím sly
noucího národa stal se takřka žebrák v hadrech
s kusem suchého chleba, a cizinci se obohatili.
A daas to není jinak. Vesele se křičelo: Ven
s ním, vens tím katolictvím! Národní Bořivoj
podnes velebí tu ošuntělon již svobodomyslnost
a — krom toho, že víme, kdo vydáváním kte
rých novin zbohatl a které listy výnosným
kšeftem jsou, — víme též, kam se hrne majetek
walouěstských řemeslníků a rolníků.

A vůbec, kdo vidí ty zadlužené státy
naše, které frajmaurstvo k vyhození pravdy
křesťanské ze škol, zákonů a života přivedlo,
kdo vidí, jak to volání „s pravdou ven“ ze
států má za následek heslo: kanony sem, kdo
ty přehrozné daně platí, onichž nebylo zdání,
dokud na pravdě křesťanské stát spočíval, ten
vidí, že je svrchovaný čas, aby počalo se vo
lati: S tou ožebračující svobodomyslností ven
a 8 pravdou křesťanskou sem! Anebov jiném
dobrém smyslu: S pravdou katolickou ntlače
nou, jako v koutku schoulenou, ven

A z té příčiny taky slavíme sjezd kato
liků českoslovanských v Hradci Králové. Hes
lem naším při tom jest: S pravdou katolickou
ven na ochranu našich stat- ů nejen duchovních,
ale i hmotných. Již je zajisté čas, aby lid i
národ náš zbaven byl pout frajmaarské „svo
bodomyslnosti.“ Již je svrchovaný čas, aby i
katolík ve vlasti své ze svobody člověka dů
stojné se těšil. Již je čas, aby ten spustlý a
nezkrocený, opravdu po způsobu nějakého Józy
Vondry po nás plívající a do hnojůvky své
mravní spousty lid xatolieký ženoucí tisk ne
jen potají v nějakém kabinetě, ale před celou
veřejností metlou našeho tisku trestán býval,
třebas tím pohunt byl až k slzám vzteku.

Ovšem že se opakuje to, co jsme v pří
padě dnešního úvodníku vypravovali. Již proti
sjezdu a tudíž proti katolíkům křičí rozliční
ti ve svobodomyslnosti sjednocení doktoři i
nedoštudovanci. Již se o to starají rozličné ty
listy, aby sám Hradec volal o sjezdu našem:
Ven s ním a zastrašují i jinak vážné može.
Inu, mají volnost udělati třebas i z Hradce
Kocourkov, který by neviděl, že i tam se bude
plniti ta pravda: S katolictvím z Hradce ven,
jest taky s penězi ven. A tak ať si přinutí
katolíky, aby své peníze do Hradce nenosili,
snad- to potom Hradci ti spojení doktoři a
nedoktoři nahradí, kteří tu prožatím jsou, aby
hradecké peníze šli do kapes jejich.

Kdo můžeš pochopiti, pochop! My však
tím více budeme volati a obzvláště na sjezdu
našem hlasitě volati: S pravdou svatováclav
skou ven! Jen ven sní před lid i vzdělanstvo
naše! Jen ať se rozlévá od Hradce dál a dále |

Jnserty se počítají levně.
Olmova vycháví v pátek v poledne. | Ročník VIIL

o drahé vlasti! Kde ta pravda řídí mysli lidu
1 vzdělanců, tam zůstávají doma statky mravní
i hmotné. A o to právě usilují katolíci.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 6. srpna.

(Naléhavost potřeby savedení zemskéhopojišťování.
—. Několik poznámek ku provedeným volbám
českých přísedících zemského výboru království Ces

kého.)

V posledních dnech tměsíce července a
v prvních dnech měsíce srpna navštíveny byly
různé kraje naší vlasti těžkými, zlými pohro
mami. Skoro v okamžiku, kdy se tamní rolníci
chystali mu povříslo položiti « domů do sto
doly zavésti veškerou svou letošní naději,
Štědrou žeň, sesypala se na ni spousta ledu,
která ji na poli do bláta u hlíny vymlátila a
tak zničila. Mimo to pak potloukla ovoce a
poškodila okopaniny, tak že krupobitím po
stížení stojí zde před nastávající zumvua před
čekajícími je růzaými povinnostmi skutečné
ožebračení. Ze všech stran slyšeli jest protu
nářek a bědování, 3 nímž cit a rozum káže
míti účinnou soustrast a proto stanovisko ve
řejnosti musí směřovati k tomu, aby 86 kru
pobitími posledníchdnů těžcepostíženýmze
prostředků státních vydatně pomohlo a ulehčilo.

Avšak pro budoucnost k vůli zmírnění po
dobných těžkých živelních katastrof a pohrom
musíme se starati, aby tíže jejich narazila na
připravená již pro případ jejich opatření,
která by důsledky živelních uavštívení zimlr
úovala. Jako nydí pohromami krupobití postí
žení jsou v nepatrném procentu proti pádu
tomu pojistěni, tak obyčejně, když někde požár
vypukue, shledá se, že většina z pohořelých
také pojištěna nebyla. Tomu musí býti učiněna
přítrž! Nechceme postiženým vyčítati, že ná
sledkem své nedbalosti, když se proti vždycky
možným pohromám nepojistili, poškodiliostatní
své spoluobčany, z jejichž prostředků a daní
se napotom nedbalým pomoc poskytuje, avšak
dnešní o pokroku, svépomocí 4 osvicenosti na
šeho lidu plnými ústy mluvící doba nesmí
dále trpéti, aby majetek a polní požehnání
občanů nacházely se v ustavičnóm nebozpečen
ství, že zkázou jejich z majitelů jejich stanou
se žebráci.

Dle zkušeností, jichž nabýváme po roz
manitých požárech a dle zkušeností, jež jsou
patrny nyní po krapobitích posledních dnů,
jasně a zřetelné vidíme, že dosavadní nynější
spůsob pojišťování proti živelním pohromám
není u nás zorganisován ve prospěch veřej
nosti.

Poněvadž jsme na těchto místech o tom
již vicekráte obšírně promluvili, poněvadž se
nám podařilo úvahami těmi pohnouti řady
rozšafuých mužů, že této otázce věnovali pří
slušnou pozornost, nešíříme se o ní zde jako
o nějaké novince. Jenom uvádíme, že naše
návrhy, aby pojišťování proti živelním pohro
mám u nás bylo poseměťéno, přijaty byly 56
všeobecným soublasem. Zde v Praze s horli
vostí a statistickou přesvědčivostí myšlénce
této všemožně půdu zjednává advokát p. dr.
Sládeček a do sněmu království Českého uvedl
ji pan poslanec Jaroš, který návrhem ve směru
tom podaným získal si skutečnou vážnou zá
sluhu, neboť sněm uložil zemskému výboru,
aby v otázce této podal mu návrhy.

Těšíme se, že pánové, kteří záslužným a
vlasteneckým svým působením přičinili se 0
to, že otázka zemského pojišťování octla se na
foru nejširší veřejné diskuse, ve skutečně
moudré této své působnosti více neustanou a
že nepřestunou působiti k tomu, aby potřebná
k tomu většina veřejného mínění s nepřeko
natelným důrazem na zavedení zemského po
jišťování a sice „povinného“, naléhala.

Dnes musí dáti každý zaměstnavatel svého
dělníka proti úrazu pojistiti, proč by tedy ne
mohl dáti majitel domu svůj důtm a rolník



žehnané své role „proti úrazu“ pojistiti?

Iník pojišťován jest proti úrazu proto, abnepadl jako žebrák na krkostatní společnosti,
nýbrž aby ve případě neštěstí bylo oňio jeho
rodinu náležitě a zcela dle zásluhy postaráno.
Proč by se tedy majitel realit neměl dáti po
vinně pojistiti, aby potom nepojištěný nemusil
se pomoci ostatní společnosti dovolávati?

Jak vidíme, nynější spůsob pojišťování u nás
nepostačuje. Nechceme se o řadě příčin tobo
šířiti, Ty jsou ostatně více než-li dostatečně
známé. Přímo jeme pro to, aby veškeré pojiš
tování u nás bylo pozemětěno a sice aby do
mácí české pojišťovacíústavy byly jako základ
této zemské pojišťovací organisace převzaty ve
eprávu zemskou. Zahraniční pojišťovny byly
by tím prostě odtud vybyty.

Víme, že myšlénka t+to bude míti velice
mnoho nepřátela odpůrců. Nynějšínenrovnané
pojišťovací poměry u nás jsou pro mnohé
osoby zlatodolem. Proto, jest-li zavedení zem
ského pojišťování bude míti mnoho sobeckých
protivníků, musí míti jeduou tolik mondrých,
vlastimilovných a všeobeenosti přejných přátel
a stoupenců. S nejrozhodnější láskou k boz
pečnosti majetku našeho lidu, s nejupřímnější
starostí o jistotu požehnání jeho rolí přimlou
váme 5ezazavedení povinného zemského pojišťo
vání proti škodám živelním a čĎinímeto schválně
za přítomných dnů, kdy mysl celé veřejnosti
ku provedení podobných, celé zemi a všemu
jejímu obyvatelstvu prospěšných závodů pod
tíbou krapobitími na všech stranách spůsobe
ných pohrom jest obzvláště přístupnou. Kdyby
zavedeno bylo zemské pojišťování, tedy za ně
kolik haléřů ročního poplatku by náš člověk
pod svým krovem bezpečně spal u vědomí, že
nezůstane nikdy státi pod Široa oblohou nad
hromádkou popele bez pomoci a náš rolník od
jara do podzimu nemuvil by se při každém
shluku mručen na nebes báni chvěti strachy, aby
na jeho role nesepula se odtamtud bromada ledu.

Doufáme, že v důležité této otázce ne
mluvíme marně a že stoupenců provedení je
jího přibude do té míry, aby zemský výbor
království Českého nemohl po zakročení po
slance Jaroše uložené mu podání návrhů na
zavedení zemského pojišťování nijak poodlo
žiti. Proto se přimlouváme, aby všechny české
obce vypravily do Prahy semskému výboru šádosti,
aby s co nejrychleji o savedení semského pojí

šťování postaral. .
*

Jednání v posledních dnech odročeného
zemského eněma království Českého vyvrcbolilo
ve volbě přísedících zemského výbora a ve
volbě členů říditelstev zemské a hypoteční
banky a členů zemské školní rady. Volby tyto
byly velice choulostivou záležitostí, což každý
může posouditi z toho, že, když jest zvoleno
obecní zastapitelstvo, představenstvo a rada
obecní musí 5e ustaviti do několika málo týdnů.
Avšak když Joni v říjnu zvolený sněm volil
ze svéhu středu přísedící zemského výbora
teprve až koncem měsíce července latos, tedy
bez mála za rok, zajisté že to mělo velice
vážné důvody, když se volby ty tak nápadně
protáhly. Mezi politickými Škaroblídy punojí
obavy, že se na průtah tento budou mnohé
obce odvolávati poukazováním, že, když starý

FEUILLETON.
Zvláštní kování.

Píše J. S—a.

Přiházejí se podivné okamžiky v životě lid
ském; stávají též neobvyklé příhody v životě
kozím. — | to zvíře se ocitne někdy v okolno
stech mimořádných, proti všemu nadání. Budiž
tedy zde popsána pohnutlivá episoda, kterou za«
žila jedna sešlá koza bez vlastní viny,

V Štěpánicích »u růže« seděla. rozjařená
společnost. Několik hospodářů hovořilo již jazyky
dosti těžkými o své úrodě a dobytku. Právé si
pochvaloval soused Vodvárků, že nad jeho krávu
v celé osadě není; takovou dojnici prý aby po
hledal. Než svou chvalořeč dokonal, vskočil mu
do řeči chalupník Jelen: »Ó milí lidičky, to byste
nevěřili, jak má koza dojí. Obsluhu jí dá má stará
pěknou, pravda; sale za to máme mlíka jako
nikdo. Ó taková koza je kolikrát lepší než špatná
kráva.« „Kdybys raději mlčel, hovorko,« zahovo
řil hřmotně kovář; stu tvou černou jednorohou
slotu sám rarach nám byl dlužen. Je dobrá leda
pro čáry. Tuble má kráva šla na mezi při
pastvě za ní a ráno už při dojení umínila.
Řekl jsem Kačce, aby víckrát za tvou kozou ne
pasla. Jak se na tu jednorohou obludu podívám,
vždycky mne drtí v lopatkách zima. Už měl's
dávno té staré slotě zatnou žílu, aby nedělala
ostudu celé obci“,

"Ale prosím tě, kováři, nač by ji zabíjel ?«
zahovořil s šelmovským úsměvem soused Jirmá
sek. „Vždyť je chudinka právěvnejlepších letech;
je jí osmnáct a ještě nebyla ani u očkování. Nač
kazit takový mladý věk; každý je rád na světě,«

zemský výbor přeszvolení nového sněmu deset
měsícůúřadoval,nějakýprůtahmůšete trpěti
takéi obcím,třebasže se to s obvyklýmiřády
nearovnávalo.

Volby do zemského výbora působily
mnoha lidem velikánské starosti. Sammy„Nár.
Listy“ se letos z jera vícekráte vášně roze
psaly otom, jak mají noví přísedící zemského
výboro vypadati a beze všeho oblížení 80
v pravo nebo v levo zřetelně naznačily, že
osoby, které ve veřejnosti již více různých
funkci zastávají, nemají na sebe hodnost členů
zemského výboru více přijímati. Tím byl dán
také pokyn imladočeským poslancům, jak se
mají pří volbě nových přísedících zemského
výboru zachovati. Že se „Národní Listy“ kn
pronešení tak zřetelného a jasného náhleda
v této záležitosti odhodlaly, k toma byly do
nuceny zajisté že nejzávažnějším tlakem veřej
ného mínění. Bez toho by se byly sotva této
věci tak vážně dotkly a jest jenom zajímavo.
že při svém dobrém mínění nevytrvaly. Jejich
poznámky byly čtenářstvem vztahovány pře
devším proti osobám dra. Herolda a Adámka
a to tím splše, ana proti novým kandidaturám
těchto pánů do zemského výboru z vážných a
veřejně věcné nvedených důvodů vyslovila 8e
řada časopisů jiných.

Avěnk když se veřejnost začala následkem
tobo o poměry v zemském výboru panující
zajímati a když se jala souhlasiti, aby jmeno
vaní a jinde užiteční a potřební pánové oni
novými kandidatarami do zemského výbora
více obtěžování a namáhání nebyli, najednou
začaly se v některých listech vyskytovati články
eměřající proti tomo, aby do zemského výboru
poznovu byl volen stařičký dr. Eduard Grégr,
který jako bývalý docent lékařské fakulty
pražské university spravoval v něm referát
zdravotní. Proti dru. Grégrovi ozvaly se na.
jednou ke všeobecnému překvapení tak“ „hlasy“
ze krahů lékařských. To stalo se prý proto,
aby byla kandidatura Grégrova do zemského
výbora, když to z politického ohledu nešlo,
znemožněna ze stanoviska — lékařského. A

roč? Ne aby byl starý „aniversitní docent“
jako zdravotní referent zemského výboru na
hražen moderním universitním profesorem, ale
proto, poněvadž, kdyby byl dr. Grégr v zemském
výboru zůstal, nevešel by se tam z Mladočechů
více jiný pán za kurií venkovských obci,
ježto v kurii této agrárníci chtěli míti jed
noho rolníka. Proto byla veřejná pozornost
útoky na stařičkého dra. Grégra zejména ze
strany lékařské činónými odvracena od svého
nesouhlasus novými kandidatarami dra. Herolda
a Adámka do zemského výboru.

V chumelu tohoto zákulisního zápasu, o
němž se zde Šířiti nechceme proto, poněvadž
jeho podrobnosti svým časem jistě na veřejnost
vyjdou a dr. Grégr je beztoho někde sám vy
poví a poněvadž nám je to ostatně docela
lhostejné, kdo v zemském výboru zasedá, pod
lehl proti všeran očekávání dr. Eduard Grégr,
který byl panstvem, jemaž po celá desitíletí
svými mladočeskými agitacemi teplončká místa
připravoval, pěkně ze zemského výboru vy
Šoupnut ven na ulici, ač pánové ti dobře vědí,
že dr. Grégr následkem svých starostí o stranu
mladočeskou žádného jmění si nezískal, tak
že synekary v zemském výboru požíval jako

„Ale teď už toho mám právě dost, břinkl
Jelen pěstí podrážděné ostůl. Smějete se, protože
byste si žádný tak šikovně kozu vypiplat nedovedl
jako já. Ať jí schází roh, však je jináč jako jelen.
A síly má, až mnou jednou smýkla o zem; vo
zejček by mohla táhnout“. „Vida, vida jak bys
mohl vydělávat;“ chytl jej za slovo Jirmásek;
ale to bys musel nejdřív koupit chomout a koze
dát podkůvky. A mně se skoro nezdá, že by ji
tuhle kovář dovedl obsloužit, jak je chlapik.“

Do všeobecného smíchu vpadl kovář: Na
mou duši dovedl; ať jsem dnešní, jestli to nedo
kážu. Kdo nechce véřit, ať se vsadí.«

Jelen vřískl nedůvěřivě: ©»Vsaďme se o
pětilitr piva, že jí neokoveš,=

Platí, sousedi jsou svědci,« odpověděl kovář;
sto bych byl pěkný mistr, kdybych ani koze ne
rozuměl. Však zejtra uvidíte,«

Byla to podivná sázka; ale když líhovinou
mozek nasákne, dějí se často ještě věci podivnější.

sÁ jak to uděláš!S vyzvídali překvapení
posluchači s chechtotem.

»To je má věce, odmítal již hodně rozku
rážený kovář-umělec zvědavé dotěry; »přijďte se
jen podívat«,

"Nedočkavci si zase pokojně sedli, a mnohý
z nich již nyní byl přesvědčen, že snení muže
nad kováře.« — —

Druhý den bylo u Jelenů jaksi neveselo.
Snad proto muž se ženou skoro nic nebovořili,
že se vymluvili dost a dost už předchozí noc,
kdy se vrátil chalupník z hospody ve stavu ne
právě přirozeném a příkladném, Jelenka, jsouc
zcela právem statnou nepřítelkyní alkoholu, uměla
muže pro občasný poklesek zcuchati exemplárně,
Jelen byl dnes v skutku k politování. Žemu
někdo nezacpal ústa, když tu hloupou sázku na

zasloužilé pengeod strany mladočeské ze vděč
nosti docela pochopitelné a jeho osobě i ode
všech jeho osobních odpůrců a od odpůrců
politiky strany mladočeské upřímně přáně.
Tento nevděk mladočeských politiků k stařič
kémo dru. Grégrovi všeobecně překvapil a
připravený mu čestný večer, který vlastně vy
padal pro všechny poměrů znalé jako posměch
Grégrovi, nikoho nezmátl.

Poněvadž nám ani z daleka nenapadá ně
kterým spůsobem promlonvatio novém zemském
výboru království Českého,jemuž se po Praze

ká dle jistého případu při hře špádů „stará
Bnovou“, stračné naznačili jeme jenom bistorii,
která volby přísedících nového zemského vý
boru předcházela. Uvésti dlužno, že panuje
všeobecný udiv nad tím, proč „Národní Listy“
v záležitosti této mlčely, když z jara byly ji
ného náhledu, nežli jaký nyní kn platnosti
přišel. Také s napjetím se očekává, jak nového
zdravotního referenta v zemském výbora, jímž
se stal v Praze nobydlící rolník, uvítají ony

lékařské kapacity“, kterým byl docent lékařské
fakulty a asistent profesora Purkyně dr. Eduard
Grégr k této funkci nedostatečným.

Političtí proroci pak předpovídejí, že na
nový zemsk“ výbor a zejmóna na mladočeské
jeho členy čekají krošné chvíle. Mladočeská
strana při posledních volbách jenom 8 největším
namábáním udržela se nad hladinou. To bylo
určitým znamením, že v rozhodujících volebních
činitelích půdy pozbyla. Mladá inteligence,
učitelstvo, rolnictvo, živnostnictvo více a ní
nejde a proto dá se s matematickoa přesností
očekávati, že jí nových stoupenců v dorůstající
generaci přibývati nebade. Spíše staří stoupenci
ji vymron nebo 4 jiným mladým stranám ao
přidají, tak že mladočeská strana po uplynatí
nynějšího sněmovního období, po osmnácti
letech svého řízení českých veřejných záleži
tostí vyhynea jak so zdá, na místě její českou
veřejnost ovládnou opět živlové konservativní.
V nynější mládeži, jíž jednou správa veřejnosti

přirozeně do klína padne, není theoretický lieralismus se svými radikálními kadrlinkami
nikterak převládajícím. Naopak. Mladé směry
nesou se zásadami praktické politiky, jimž po
řadu let učil prof. dr. Albín Bráf, kolem jehož
politické, na všechny strany snášelivé a 8 po
měry počítající povahy začíná sa kupiti nejenom
veškerá iladá inteligence, ale k ní s důvěrou
obrací se i naděje politiků starších.

Nerádi bychom se dočkali nějaké nové
volebuí politické vřavy, k níž ostatně ani do
jíti nemusí, neboť s jistotou dá se očekávati
docela tichý skon mladočeské strany, která
zahyne následkem nedostatku úcty a vážnosti
k vlastním zásadám původního svého programu.
Máme za to, še mladočeská strana nenápadně
zmizí z vynikajícího svého postavení tím spů
sobem, že sama dobrovolně ntone v zásadách
konservativismu, na něž se nyní na všech
stranách staví a o něž se vlastně jako o berle
opírá, třebas tu a tam nějakou liberální frási
prohodila. A při příštích volbách se asi řekne:
proč bychom volili staré zkonservativnělé li
berály. kdyš můžeme voliti mladé nebo osvěd
čené konservativce z přesvědčení?

Jak je tomo dávno, kdy mladočeská strana
nemohla příjíti na jméno Staročechům, že jsou
to „hofráti“ a počítejme dnes, jenom kolik je

bízel! Přijde-li si kovář pro kozu do opravdy, to
mu teprve něžná choť zazpívá, že mu bude znít
v uších dobré dva měsíce. A pak ke všemu platit
ještě pivo! Teď už skoro sám věřil, že tu kozu
měl dávno odpravit, Čo se tak černými myšlénkami
trápil, odbéhla výmluvná jeho polovice nakopat
trochu zemáků.

Zatím koza v temné kobce zcela bezstarostné
spracovávala zdravými zuby podruhé, čím své
útroby včerejšího dne naplnila. Štěstí, že nevě
děla, jaká operace jí byla včera slíbena a že se její
pověst široko daleko po okolí dnešního dne
roznese.

Z žalostného dumání vyrušil náhle chalup
níka hřemotný dupot tří párů bot. Sc smíchem
přicházeli učinit visitu tři sousedé; v jednom
poznal chalupník k svému uleknutí umouněného
kováře.

sPřicházím si teda, sousídku, pro ten tvůj
poklad, aby nechodil pořád na boso. A po práci
se napijeme; kdo bude dílo platit, to se ještě
uvidí.«

»Rány Boží, snad to nemyslíš, koptíku
umounéná, do opravdy,« zabědoval zkormoucený
majitel; »měli jsme včera v hlavě všichni dost a
tak se každé slovo nesmí brát do opravdy.c

»Inu, sázka je sázka“, dolehal neuprosný
Kyklop s železnými evaly; stuble Jirmásek s Vo
sáhlou jsou svědci,“ Já vím, že se tetelíš před
ženou. I neboj se, chudinko, věakti blavu nesrazí:;
vždyl se koze nestane nice '

Teď už řekl Jelen odhodlaně: »Teda si kozu
odveďte; ale stane-li se jí něco, pak mi koupíte
kozu jinou.« Chtěl přesvědčit aspoň přítomnou
deputaci, že není právě pod pantoflem.

Chlívek byl rázně otevřen, dvě zelené oči
čtvernožcovy s údivem vzhlédly na počestné ná



všelijských „radů“ i mezi mladočeskými poslanci.
A vzpomeňme, čí zájmy především ležely před
desíti lety na srdci mladočeským orgánům s
beze vší nepřízně srovnejme to 8e dnešní jejich
starostí o platy diornistů u c. k. úřadů a ex
peditorů u c. k. pošt. Když pak všechny tyto
poměry klídně uvážíme, tedy beze všeho násilí
přizoáme, že ve veškerém smýšlení naší ve
řejnosti nastala za posledních let tak proni
kavá změna, že stojíme v docela jinaké fasí

politických zásad a jejich pojimání a provádění, než-li v jaké jsme stáli před šesti lety.
Když o tom přemítáme, tedy obrnujeme

své pozorování v ten úsudek, že nedávno ještě
poměry u nás dělaly si jisté osoby, nyní že
však nastává doba, kdy poměry začínají vy
hlodávati si své lidi samy. Proto také právě
odbyté volby přísedících zemského výboru vy
konány byly nepochybně posledně dle přání
jistých osob a příště asi obsadí si již úřady
ty požadavky stávajících poměrů, proti nimě
budou osoby a soukroméjejich chtění málomocné.

Slavný zemský výbor v jeho novém se
stavení vítáme a přejeme mu, aby se mu po
dařilo během jeho trvání lidu co nejvíce se
zavděčiti a vlasti moudrým, pilným a laskavým
jednáním co nejplatněji prospěti. Volby jeho
jsou provedeny, proto, pokud není blízká na
děje na brzkou jeho změnu, bylo by nějaké
urpatné brojení proti němu marnou zbytečnosti
a politickým nesmyslem.

Obrana.
Jaká je ta helvotsko-masaříkovská

humanita a jaké budo to movénábe
Řemství, to překrásně ukázal „Čas“ v č, 209,str. 3
To staré náboženství praví: Nepromluvíš křivéhosvě
dectví proti bližnímu svéma! A jestliže jei pro
mlavil, maefé pomlava vyhlášením pravdy
napraviti, sice odpuštění od Boha ne
dojdeš. Tenhle zajisté lidamilný příkaz katolického
náboženství jest, jak patrno, starým nepotřebnýmha
rabardím. Na místo toho dělá to „Čas“ takto: „Proti
katolíkoví, obzvláště je-li to biskup, mluv bez ostychu
svědectví čili tvrzení nepravdivá. A když pomlavený
se bude blásiti o opravu Čili o vyhlášení pravdy,
udělej na něj nějaký — třebas starý a hloupý vtip.

lži nové a nedopusť, aby pravda, proapívá-li katolí
kovi, přišla na jevo. Nemůžeš-li jinak, dbej, aby pravda
jeho aspoň sealabena byla.“ To je tedy lepší nábo
ženství budoucnosti, toť ta homanita „Času“| Hrajte
jí, trabte jí, zahrajte jí „maršl“

Obrací výklad nu jiného. Přikaždém
kázání mravoučném má poslachač slova kaza
telova obraceti na sebe a ne ua souseda. Toma
pravidla však nerozumí literáti v redakci
„Úasu“ a proto z nedávného posudka našich
literárních poměrů obrátili všecko ostří slov
proti učitelům uáboženství na středních ško
lách. Literární náš kritik sděloval výsledek
pozorování svého, že „spisovatelé bez důklad
nějšího vzdělání náhoženského nikdy nejsou
proti víře tak agresivaí (výbojní) a proti du
chovenstvu tak rozezlení, jako literáti, kteří
se náboženským vychováním honositi mohou“.
Slovy těmi poukuzoval náš kritik ovšem k po
třebě reformy vyučovací na středních školách,

ÚU
vštěvníky; koza netušila nic dobrého, když jej
roh cizí ruka za provuz ven táhla. Opřela se ko
pýtky o práh a hlasně zakvílela po vzdálené pě
stounce, Kráčela stále « odporem, ulevujíc si hla
sitým nářkem, jako by šla na jatky. Svým kloko
tavým altem přivolala přečetný průvod z celé
osady,

Jirmásek ještě pichlavé poznamenal: +Ta
černá princezna je nějak v obličeji přepadlá, to's
ji jistě, Jelene, už včera nějak hloupě postrašil, že
jest tak smutná,«

Pól vesnice stálo před kovárnou, když od
vážný mistr sáhl do výklenku pro tenké plíšky
podoby půlměsíčkové, v nichž byly malé dírky
pro hřebíčky. Byly to na rychlo spracované půl
podkůvky upravené pro dvoukopytnou drobnější
zvěř.

Cu ještě ustrašená dojnice trhavé odmekovala,
vzal kovář do ruky jedno její kopýtko a počal
zkoušeti své uméní. Koza v smrtelných úzkostech,
sebou bázela, provázejíc svou osvobozovací snahu
smutným: »M—m—mbé, beodé—66, né—él«

s[ neboj se, křehotinko, nic té to nebude
bolet;< konejšil kozu v smrtelných úzkostech to
noucí dovedný kovář, A přibíjel podkůvky malými
hřebíčky přes zoufalé protesty černé stvůry tak
obratně, až se všecko divilo a až se Jelen drbal
rozpačitě za uchem.

Když už se černý umělec chystal zaraziti
dva poslední hřebíčky, vrazila do veselého shro=
máždďéní rozlobená Jelenka, která se hned po nó
vratu dozvěděla o neobvyklé proceduře. Diváci
jí udělali špalír a poslouchali se zlomysiným
smíchem, jak o závod s kozou hospodyně křičí;
líbilo se jim to duetto, Kovář dva poslední hřebíčky
do kopýtka vpravoval nerušeně, poněvadž se vý
mluvnost Jelenky vrhla hlavně na nešťastného
manžela. „Ty blázne stará«, Častovala muže roz

ele poukázal též na tu smutnou okolnost, žo
čeští literáti jsoo proti dachovenstvu rozezlení
a proti víře výbojní. Čas podle své manýry
strká vina protináboženského smýšlení api30
vatelů jen a jen na katechety, jakoby mohl
zapomenouti, že dachovní děti proteseora Ma
saryka, stadenti pokrokoví, prohlašovali v otázce
středoškolské okřídlené slovo: „Katechetům
ee z pravidla nevěří.“ Má-li katecheta vzdělávati
tak předpojaté srdce studentovo, nelze se di
viti, že i při nejtaktnější methodě hází hrách
na stěnu. Student cízími živly otrávený, učí
se náboženetví snad k vůli známce a odřikává
mechanicky lekci, ale po odbyté maturitě pře
stane pěstovati náboženství, zrovna tak jako
mathematiku aneb historii, jestliže si zrovna
jmenované předměty nevybral ku odbornému
studin. Tedy, pánové, nestrkejte vče na ka
techety a podívejte se též trochu na ty živly,
které práci katechetů v zárodku maří.

Mírný, nábožensky vyspělý uoprav
dovýRokycana.Jakýsiudev o ze
Siona (dík ochotěa kritickémaodachup. Šádka)
velmi nečikovně parafrasuje dle Musejníku
českou missii Kapistránovu. Porovnávaje kn
konci povahu Kapistrána a Rokycany, dodává,
že byl Rokycana velice mírný, opravdový a
nábožensky vyspělý. (O jednu frázi víc nebo
míň; jen když se zvelebí hlava kališnictva).

Jak byl Rokycana mírný, o tom se nej
lépe může přesvědčiti každý z jeho dopisů ke
Kapistránovi. Vzájemné dopisy mezi Kapistr.
a Rok. tvoří objemnou knížku; jsou sebrány
a vytištěny jako přídavek k dílu Valvuchovu
o 8v. Kapistránovi. Tam se může každý do
čísti, jak „mírný“ Rokycana Kapistrána častoval.
Při tom do oka padá, jak Rokycana zcela
eměle v těchto dopisech Kapistránovi do očí
lže. Prý všichni otcové Bazilejští schválili
jeho důvody pro přijímání pod obojí (!') Sám
papež Eugen IV. schválil kompaktata (I) Kapi
strána nazýval tvrdošijným kacířem.

„Reformátor“ Rokycana, který měl kněž
stvo tak bezůhonné, že je chtěl sám kališný
podkomoří Jiřího z Poděbrad do klády sázeti
(srv. Staří let. str. 205), pronásledoval fauaticky
pravého křesťanského asketu Kapistrána; a
proč? poněvadžtýž neuznával přijímání pod obojí
za nutné k spáse. V přijímání z kalicha viděl
Rokycuna stěžejný bod reformace. Ale když
přece přesodpor „svobodomyslného“ Rokycauy
a byrokratické husitské šlechty mnoho tisíc
Čechů, od husitistma odstoupilo, ulevoval si
kališný správce: „Zvědtt, kdoť jsou odstupo
vali, i s ním, žeť ge k nim milý Bůh nepřizná.“
To by konečně u sektáře nebylo nic divného.
Ale snad ani p. Šádek, chce-li býti poučkod
aspoň důsledný, nepochválí fanatické nadávky
Rokycanovy, jež tento husitský samovládce
metal ve tvář mravně bezáhonným českým
bratřím.

Píšeťproti nim mírný Rukycana v Postille:
„Lidem na voko zdají se býti tiší, pokorní. —
Pod tím faleš, blud o podvod. Takovíť Pikharti
(bratří) sú jako zlatý falešný; před lidmi zdají
se býti uábožní, ale uvnitř Istiví, liší, falešní,
nenpřimní pokrytci, cizoložníci, duší lidských
vražednici, ve všem zlém zlými se srovnají,
jedno (toliko) s nimi do kostela choditi ne
chtějí, než v hodování, v lání, v krčmování,
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vzteklená Jelenka, »co pak se ti opice z té ple
snivé hlavy dosud nevykouřila? Patřilo by ti pár
vtělit do té pitomé makovice.«

Pověděvši ještě vlc perutných slov ustrašenému
a couvajícímu manželovi, chytla kozu za roh
s přívětivou poznámkou vůči kovářovi: »A Vy,
šelmo umouněná, byste moh! mít trochu víc roz
umu, když můj starej nemá žádný, Teď mi kozu
pusťte tuhle já tak nenechám, u soudu si povíme
víc.«

s[ zdrávi vzkazovali«, poznamenal kovář;
vždyť už jsem hotov. To mi pěkně, kmotra, dě.
kujete, za takovou šikovnou práci. A žalujte si
muže.«

Teď už koza zpět za svou velitelkou bez
hlesu z čerstva ubíhala, takže sotva mohli smí
škové stačiti. »Vida, jak jí ty podkůvky zvoní,
poznamenal Jirmásek.

Doma po vystřídání několika prudce oppo
sičních náhledů konečně chalupnice vešla v ne
vyhnutelný -ompromis pro uvarování se dalších
výsměchů se strany obce. Uznala svou malomoc,
a Jelen se ve své milé duši zaříkal, že víckrát
nebude proti vůli své polovice hlouposti páchati.
Tajně ještě napojil žíznivé hrdlo kovářovo a od
té doby byl při pití velmi opatrným, takže za
vládl pod nízkou střechou utěšený mír.

Podkůvky odstranila Jelenka svému miláčku
zcela snadno a poznala dle klidu kozy při té
operaci, že vskutku koza křičela dřív více ze
strachu než pro bolesti.

Když se několik dní na to Časně z rána
objevil na venkovských dveřích nápis „hostinec
u kované kozy“, setřela jej beze slova. Kovář
platil od té doby za velkého chlapíka. — Není
muže nad kováře,

v opilství, v tom 86 s jinými srovnávají. Pik
harté, falešní učitelé vás nic nemají než
blad, v němž stojí.“ (Časopis česk. Musea
1879, str. 211). Takhle prosím nemluvil o bra
třích ani žádný katolík. Také ztoho je viděti,
zda 86 „vyspěléma“ Rokycanovi líbila víc
mravní reformace či kalich. K neodůvodněným
nadávkám se přece jen hnsitský papež snižo
vati neměl. S kazatelny poctíval své posluchače
krásnými přívlastky, jako: hovado, osel, drhta
stará, atd. To byla mírnost a reformační vy
spělost.

Bratří ovšem na Rokycanova snášelivost
také nemlčeli. Vytýkali tomuto samovládci, že
k vůli němu byli na skřipci mučeni; plísnili
bo pro jeho velikou ctižádosta říkali, že proti
nim brojí hlavně k vůli akojení svého alavo
mama Bratr Řehoř padnými důvody dokazoval
Rokycanovi velikou nedůslednost. Ještě roku
1658 bratří Rokycanu těžce pro jeho krutost
odsuzovali. (Winter: Život cfrkevní, 53). A tento
Rokycuna, ktorý nazýval katolíky kacíři a cír
kev šelmou ze zjevení svatého Jana, se odva
žoval při vbodných příležitostech prositi pa
peže, aby ho učinil arcibiskupem Pražským,
nazývaje ho „nejsvětějším otcem.“ Kněží tá
borští mu vyčetli, že mlaví každou chvíli jinak

Protestant Bartoš Písař zaznamenává o
Rokycanovi, že nejdřív p oti Sigmundovi bouřil,
pak ho však prosil v Řezně, aby mu dopomohl
k arcibiskupství; prý bude kněze obojí strany
světiti. A aby tím spíše svého cíle došel, hned
počal v Praze Sigmunda zase chváliti, Když
nemohl přes všecku svou úlisnost papeže
k stvrzení pohnouti, napsal do Cařihradu, že
jest papež antikrist a šelma. Prý „teu pletichář
na vrtochu seděl, chtě se zalíbiti Bohu i ma
moně.“ (Bartošova kronika Pražská, str. 155,
157, 159). Bystrého Jiříka z Poděbrad uváděl
tento vrtošivý, obmezený wnuž do největších
nesnází, a uváděl ve zmar šlechetnou akci
některých katolických biskopů, kteří za Jiřího
u papežské stolice orodovali.

Vplétal své chatrné rozamy do světské
politiky neustopně, tak že často musil Jiří
couvnouti. Vždyť i na kazatelně si dovolil Ji
řího politiku kárati.

Krátce před smrtí však řekl rozmrzelý
Poděbrad dotíravéma sektáři: „Mistře, dosti's
mistroval; nechť my již také mistrajem.“ (Staří
let. 184)

Nestranný protestant |'enis o Rokycanovi
soudí takto: „Nebyl ani hlaboký myslitel, ani
původní spisovatel; theologie jeho jest dosti
chudá a jeho vývody dosti málo nové; je za
jisté synem nezdařené revolace. Byl spíše sek
tářem než reformátorem.“ (Denis — Vančara:
Konec sam. čes. 13, 14).

Máme si po ruce ještě dosti dokladů jiných
k ocenění „mírnosti“ a „vyspělosti“ mistra
Rokycany, ale necháváme si je za tím v reservě.
Chtěli jsme aspoň trochn prohlepati vědeckého
ducha českých „ovangelíků“. Věru podivno,
jak tito husitští nadšenci skrovně dějiny bu
sitství studují. A tací „vědátoři“ se odvažují
vycházeti na sluníčko se svými rozumy 0 Hu
sovi, Žižkovi, Rokycanovi! Inu, hloupost lidská
ještě dlouho nev-mizí; a proto na rozamy
pastorů se nachytá bejlů dost a dost.

K dokonalosti Husově. Plátek za
látkem se sype na „Obnovu“, že neuznává u
usa mravní dokonalost. My pravíme tolik:

stejného mínění s Obnova jest Palacký, Tomek,
Helfert a jiní nestranní historikové laičtí. Na
tyto maže seony plátky ovšem neodváží. Ostatně
vyzýváme ony starostlivé horlivce, aby místo
plytkých frází svou „učeností“ raději vyvrátili
naše pojeduání o „důslednosti“ Husově v č. 27.
Pak bademe činiti pokání. Posud se žádný
hrdina ani nepřihlásil, poněvadž nadávání jest
věcí pohodlnější.

Politický přehled,
Ve čtvrtek 31. července vykonány na sněmu

království Českého volby do zem. výboru, řiditelů
Hypoteční a Zemské banky, jich náhradníků a
náměstků gen. řiditele obou bank. Přísedícími
zem. výboru zvolení hrabě Vojt. Schónborn, prof.
dr. Pražák, dr. Škarda, dr. Herold, Adámek a
egrárník Žďárský; z Němců dr. Werunský a dr.
Eppinger. Po vykonaných volbách místodržitel
hrabě Coudenbove prohlásil sněm „a odročený
do dalšího rozhodnutí,

Sněm korutanský, vyřídiv 2, srpna zemský
rozpočet, uzavřen. Tím vůbec zasedání sněmů
skončeno.

V úředním listě uveřejněn již zákon o zru
šení erárních mýt a o zavedení nové daně z jízdních
lístků na drahách. Oba platí od 1. ledna 1903.
V témž listě uveřejněn zákon o doplnění živnost.
řádu ve příčině dělníků zaměstnaných při stavbách
a zákon o upravení pracovního poměru dělníků
zaměstnaných při režijních stavbách železničních,

Vláda chystá se koncem srpna učiniti další
kroky ku smíru česko-německému,



V nejbližších dnech odebéře se dr. Kůrber
do Ratotu, kdež bude se šl. Széllem vyjednávati
o rakousko-uherském vyrovnání,

Stávkové hnutí mezi zemědělským dělnictvem
v Haliči, dosud neukončené, organisováno | jest
hlavně rusínskými aksdemiky, kteří projíždějí
okresy. Už i krev mezi stávkujícími a vojskem
tekls. V obci Zálezscykách mezi statkáři a sedláky
mělo dojítik vyrovnání, Tu však beze všeho vrazili
bulání do shromáždění a mnobo osob těžce zra
nil. Ze 173 zatčených veliká část jich provazy
svézána a hnána do obce Pazaru, kdež uvézněna.

Císař Vilém jest od 5. srpna hostem cara
Mikuláše v přístavním městě Revolu na Baltickém
moři, kdež přítomen bude ruským námořním ma
névrům.

Boj mezi vládou franc., opírající se o stranu
radikální a socialistickou a mezi stranou katolickou,
která podporováno jest nacionalisty a monarchisty,
trvá dále. V Paříži udály se v neděli četné projevy
při uzavírání škol řeholních a na venkově při tom
klade obyvatelstvo úřadům tubý odpor.

Řádění albanských tlup v Macedonii turecké
neustává; obyvatelstvo bulharské je čím dál tím
více týráno.

Anglický král Eduard už tak dalece se po
zdravil, že korunovace bude v Londýně nepochybně
už 9. £. m.

Boerští vůdcové Botha, Dewet a Delarey
jedou do Anglie, aby ve příčině podmínek míru
dojednali vše, čeho třeba.

Mezi Angiil a Čínou uzavřena byla obchodní
smlouva. Čínaotevře4 nové přístavyevropskému
obchodu, na něž bude míti nárok pouze Anglie,
Za to bude podporovati čínskou politiku vnitřní
a čínské opravy.

Při pohřbu vrchního rabína v Nov. Yorku,
jehož se prý účastnilo na 100.000 židů, dělníci
jisté továrny vlili na průvoa konve vody. Roz
zuření židé vrhli se na továrnu, při čemž došlo
s policií ku krvavé srážce.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Sopot. — Dne 3. srpna konala Jednota

katol. jinochů a mužů v Sopotech echůzi, ve ktoré
promtuvil p. Aut. B. Drápalík, c. k. gymn. professor
v Brmě, o svépomoci dělnictva. Upozornil na význam
odborového sdružení pro dělnictvo vůbec a zvláště pro
případ stávky. Ukázal, že třeba, aby pokud možno
veškeré dělnictvo bylo v jediný evaz odborový slon
čeno, všecky otázky ostatní aby nebyly v ně zataho
vány. Smutný doklad takové atrannické agitace vi
díme a okresních nemocenských pokladen, které, jsouce
v rakou eocialních demokratů, bývají znenžívány k
agitacím této strany a jež třeba podrobiti důkladné
kontrole státní neb zemské. Ježto v nejbližší době
nelze žádati, aby náš odborový svaz vzal v úvahu i
pojišťování starobní, upozornění posluchači na zemský

jišťovací fond císaře Františka Jouefa, kde může
aždý při libovolných vkladech zabezpečiti si důchod

pro léta stáří. Při tom poukázáno na rozdíl mezi tímtoondem amezi jinými pojišťovacími ústavy a fond ten
doporučen pozornosti posluchačů. — Na to promluvil
p. V. Vik, učitel v Jitkově, o důležitosti včelaření a
o životě včely od jejího narození až do jeji smrti.
Obě přednášky byly pozorně vyslecbnaty a potleskem
odměněny. Potom sobráli členovéjednoty jednoaktovku
Švec milionář“. Zdař Bůh! — Za delegáta Jednoty

katol. jinochů as mužů pro Sopoty a okolí ku valné
hromadě ústřední jednoty diocésní a ejezdu českoalo
vanských katolíků v Hradci Králové zvolen byl pan
Václav Vlk, učitel v Jitkově a jednatel Jednoty.

Vítdsství protestantismu (o Čechách) bylo by
nevyhnutelně způsobilo následky, ješ v nijakém ne
byly by styku s náboženstvím.

Arnošt Denis: Komecsamostatnosti české, 578.

Zprávy místnía z kraje,
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou: p.

Jos. Pfof, administrator, za faráře ve Starém Bydžově,
p- Vil. Chmelíček, farář Čechtický, za děkana v Dol.
Královicích, p. Otmar Bažant, adminiatrator, za faráře
v Mlíkoarbech, p. Jos. Stejskal, farář Boušínský, za fa
ráře do Studnice, p. Ant. Bartoš, admin. Bejšťský,za
administratora do Zvole, p. Frant, Loskot, kaplan Ja
blonecký, za kaplana do Branné, p. Adolf Morávek,
koop, za administratora v Pilníkově, p. Lad. Kalina,
kaplan Čáslavský, za administr. do Oamyslovic, p.
Jan Biskup, administr., za kooperatora v Libici n, C.,
p. Václav Zórnig, kaplaa, zu administr. v Týnci n. L.,

. Josef Klement, kaplan, za administr. v Žacléři, p.
osef Hypš, koop. ve Velké Úpě,za koop. do Šlapá

nova, p. Josef Soukup, kaplan v Jelení, za koop. do
Nekoře, p. Jos. Toušek, koop. Výprachtický, ea koop
do Heřmanic. Z neomystů: p. Al. Lorens za koop.
do Velké Úpy, p. Václ. Stříbrný za kapl. do Chlumce,
p. L. Moláček za koop. do Výprachtie, p. Ferd. Vogel
za kapl. do Jelení. Uprázdněná místa: Čechtice,
fara, patron. kníž. Auersperga, od 29. července, Bo
hně n, fara, patron. kníš. Schanmburg Lippe od 1.
srpna b. r. V Pánu zesnul: Moneignore Dominik
Filip, jabilár, pap. prelát, protonotář, rytíř řáda Frant.
Josefa, konsistorní rade, c. k, dvorní kaplan, bisk.

notář atd. dne 6. srpna v Meranu (naros. 10. sáří
1830, vysv. 35. července 1804). V Pána mssnulý prelát
slskal si neskonalé zásluhy o churavé kněze sřízením
epolku Gorickóho. Sta kněží = Rakouska i s Ně
tecka nalezlo v Sanatoriích, zřísených v Gorici, Ice
a Meranu, ztraceného zdraví. Všíckni ti zajisté při

nejevětější oběti vspomenon v lásce na v Pánu zesnulého. diecési naší zanechal trvalou památku sří
sením fary v rodišti svém Jamné, čemuš obětoval
téměř veškeré úepory své. Starší chovanci Borromes
s vděčností pamatovati budou na prvuího svého ří
ditele. Posledním skutkem lávky k rodné diecási byl
značný dar, který věnoval na zřízení Sanatorie v Jan
ských Lázních; to bylo vroucím přánímjeho. Stavby se
sice nedočkal, ale Bůhodplatí mu vše, co učinil pro
nemocné kněze, pro své rodiště i pro rodnou diecési
svou! Vděčná památka bude ma zachována! B. i p.!

Hradecký ajezd kutelíků. Hradecký
sjezd katolíků českoslovavských slibuje býti
die čilých přihlášek účastníků a dle očividného
zármotko nepřátel velmi zdařilým. V dražině
nepřátel katolického sjezdu přední místo zau
jímá, jak jsme již předešle sdělili, vinohradský

as, orgán protestantská intelligence (I). List
tento přináší ob číslo nějaký výpad proti sjezdu,
jenž nemá býti pořádán pro evaogelický, nýbrž
pro katolický lid. Tato okolnost však prote
stantskému listu pranic nevadí, aby ae nevmě
šoval do záležitos.í českých katolíků spůsobem,
který divně se srovnává s úrovní evangelické
intelligence. Zařivě se pustil Čas na „tlupu bo
jovníků nejčeštějšího biskapa,“ totiž na pří
pravný ajezdový komitét, protože prý pozval
(ovšem že česky) jednotu katolických tovaryčšů
v německém Žatci ku sjezdu. V tomto případě
jest najednou Čas národním šovinistou (pře
mrštěncem), ačkoliv přece dvojetihodné radakci
musi býti dobře známo, že její patron, profes
sor Massaryk, po hilsnerovských bouřích stu
dentských veřejně v Čase prohlašoval, že si
od nikoho nedá zakazovati, psáti německy do
německých novin. Zrazují tedy učeníci avého
nepřítomného mistra, jenž zatím v potu tváře
namáhá se v Americe zrestnurovati svou po
Šramocenou repataci, jestliže odsuzují zaslání
českého pozvání, jež každý ignorant musí po
važoviti za akt pouhé zdvořilosti, anot běší
o sjezd českoslovamskýchkatolíků. Ale kde pak
v táboře realistů hledat důslednost a intelli
Gentní rozvahu, běží-li o protivné katolíky!
Ještě zajímavějším dokladem nověcnosti a
přímo stařecké čvavosti jest protisjezdový
dopis z Hradce Králové zuslaný. Dopisy do
Času z našeho města vyznamenávají se vůbec
klepařstvím a maloměstskou jízlivou pomlou
vačností. Vyličení aféry nějakého tajného sa
lonu jest ještě v živé paměti. Tento týden
brojí zase hradecký dopisovatel proti sjezdu.
Nelíbí se mu nové budovy hnmanní a vzděla
vací, jež postaveny byly za vlády onoho tape
ného biskupa nákladem 1 a půl millionu korun,
ačkoliv pokrokářská strana nezmohla se dosud
ve svém prý boji proti klerikálům ani na do
meček z karet. Spokojujeť se pokroková strana
pouze tím, že ve prospěch českého lidu při
náší v oběť plná ústa a prázdnou kapsu v tom
úmyslu, aby se béhem jejího vlasteneckého
působení stala záměna v obsahu těchto dvou
protilehlých prostorů. Přestane zajisté činnost
pokrokářská,jakmile naplněná kapsa zregaluje
přetok přeplněných úst. Terrorisují sice po
krokáři hradečtí slaboduché lidi, to jim mile
rádi připouštíme, ale takovou kořist jim nozá
vidíme. Nevedeme obchod v bačkorách, proto
jsme nikdy 8e nermontili, když nějaký takový
elaboduchý charakter zalezl před pobledem
pokrokářů pod postel. Můžeme dopisovatele
hradeckého ujistiti, že na sjezd nebudeme
z podpostelí vytuhovati, nýbrž očekáváme, že
uvědomělí mužové katoličtí přijdou i z Hradce
Králové na sjezd dle své povinnosti bez ohledu
na rákosku Ivana Hrozného. Útoky Času na
katolický sjezd jsou zajisté vzácným dokladem
snášelivosti protestantské. Co by se dělo
s námi, kdyby v Čechách byl číselný poměr
vyznání obrácen?

Záložna v Hradeli Králové. Za měsíc
červenec (t.: r. vloženo K 181.318-03, vybránoK
136.272-48, zůstatek K 1,899.781-70, Půjčeno K
90.064"48, splaceno K 104.838, zůstatek 1,263.37686,
Počet účtů 2341, pokladní obrat K 789.780-12, žá
ruční fondy K 99-374,

Dětský výlet, pořádanýkaždoročně zdej
živnostensko-čtenářskou jednotou: jež obrala si k“
úkol, z výnosu jeho o Mikuláši ošatiti chudou zdejší
školní mlédež, bude pro nepohodu opakován v neděli
dne 10. t. m. na Střelnici. Lze se právem nadíti, že
stranku citua něhy k dítkám, k té drobotiněa příští
naší generaci, zavzní zvučně v ardci každého lidumila
a že obolem svým i účastí na výletu osvědčí, de s
úkolem, jednotou tu od let vylčeným, plně souhlasí.
Program je bohatý a nejvýš zajímavý.

Nález. Minulý pátek našel dělník J. Bareš
£ Věkoš ceston k Plačicům koženou tobolku s men
ším obnosem peněz, směnkou, zástavními listy a
cennými papíry. Nález odevzdán na policejním úřadě
v Hradci Králové.

Lacimá keupě. Isidor Beldner, obchodník
a peřím z Nového Bydšova, přišel dne I. srpna ku
vdově Anně Bohdazecké č. p. 69, aby od ní koapil
peří. Paní tato, která jinak jest slabomyslná a na
lůžko apontaná, nabídla ma Ď polštářů a 3 velké

peřiny lepšího peří, za což jí obchodník beze všeho
dal 48 K (ač peří stojí as 100 K), povlaky že při
nese zpět. Když pak přišla nostra její Františka
Bohdanecká s zpozorovala, co se za její nepřítomnosti
atalo, oznámila to ihned na policejním komisařetví
Policii podařilo se podvodníka brzy lepnontl. Peří
mo bylo sebaveno a on odveden k c. k. souda.

Velký vojenský komeert pořádáve
čtvrtek dne 14. srpna 1902 zdejší vlastenecký po
mocný epolek ženský „Červeného kříže“ v důstoj
nickém parka v Hradci Králové ve prospěch spolku,
při kterém účinkovuti badou dvě úplné c, k. vojenské
kapely. Začátek vo 4 hodin odpoledne Vstopré za
osobu 40 b. V případě nepříznivého počasí odbývá
se koncert ve dvoraně „Adalbertina,“ Vše bližší odělí
se plakáty.

NaSanatorium v Janských Lázních
přispěli: s vikerláta Jičínského pp. J. Přibyl, professor
gymnasia v Jičícě 48 K, V. Hanoě, katechota v Nové
Pace 24 K, Vinc, Rameš, kaplan v Nové Pace 3) K,
po 12 K pp.: J. Okronblický, farář v Robousfch,
Alois Kovařík, prof. real. škol v Jičíně, Dr. Josef
Palička, kaplsn v Jičíně, J. Šimberský, kaplan v Ji
číně. Z Hradce Králové darovali pp.: prelát F. Fiala
100 K, pe 60 K: kanovník M. Musil a sokrotář Fr.
Kerner; po 20 K kanovník J. Barták, kanovník Dr.
J. Soukup a prof. Dr. V. Rath; po 10 K kanovulk
Dr. A. Brychta, prof, Dr. Fr. Šalc, prof. dr. Gustav
Domabyl, profea. dr. G. Jiudra, prelát a rektor A.
Suchánek, spirituál Dr. Jan Heči, vicerektor Dr. Joa.
Norotoý, řiditel Dr. Reyl, řiditel VI. Sekera, řiditel
Ant, Hrubý, archivář J. Šolca protokolista V. Bayer.
—Dachovenstvo vikoriátuVys.Mýtského
u příležitosti své vikariátní konference dne 3.
července ve V. Mýtě darovalo: Vdpp.b. vik.J. Vlach a
bisk, vik. sekretář Jan Cvrk po 40 K; vdpp. děkani
Ant. Sratoš a Aog. Richter po 20 K; vůpp. faráři
Jan Mašek, JanHnětek, Jos. Bekera a rdp. b. notář
a katecheta Matěj Dašek po 10 K; vdp. farář Al.
Dokonsl 5 K. Mešní pak intence na týž šlechetný
úmysl uvolili se odslvužiti : vdpp. faráti Karol Jánský
80 int., Josef Šklíba 20, Josef Melichar 16 intenaf;

po 10 pak Josef Doležel, Vojtěch Balcar, Frant.
Černý, katecheta a dpp. kaplsní Jan a Václav Oliva,
Jan Kaner, Josef Kepka, a konečně Alois Gregr a kat.
Ludvík Novotný po 5 intencích.

Srdečné díky vzdává a o další příspěvky prosí
bisk, konsistoriam v Hradci Král.

Požáry. V noci na 7. arpen vypukl z neznámé
příčiny požár na Pláckách u Hradce Králové, kde
zničil dva dřevěné domkya stodolu patřící p. Dědkovi
£ Máslověd, Oheň se bleskarychle rozšířil, zatím co

valo nic jiného, neš aspoň životy své útěkem rachrá
uiti, Při tom rodinu Frýdova stihlo kraté neštěstí.
U ní na vychování jsoucí sirotek s pražského nale
zince František Hlaváček, as 5 měsíců starý, bídně
v obni zsbynul. Tříletý synek Jan Frýda jest na
rádech tolik popálen, že sotva při šivotu budo zacho
ván. Pěl roku stará Marie Frýdová je též mnoho
popálena. Otec po colon noc byl zaměstnán v hradec
kém pirovaře; o neštěstí dověděl se teprv ráno. Mimo
to %letá stařena Kateřina Horčičková jest na obou
rakou a obličeji těšce popálena, též její provdaná
dcera Kateřina Součková na rukou a hlavě. Frantičok
Povýšil, dělník, při zachraňování osob přišel téš k po
páleninám. Přirolaný lékař Dr. Tichý z Předměřic
přispěl první pomocí ubohým. Nešťastné rodiny ne
jenom če přišly k tak těškým úrazům, ale pozbyly i
všechen svůj majetek. Natná potřeba, by se dobro
diocoré nad nbožáky ustrnali. — V noci na 6 £. m.
vypukl požár v továrně p. Jana Hatly na Pražském
Předměstí, kdež shořel na přední části obytného stu
vení krov, po pravé straně chladírna úplně vyhořela,
dále skládka uhlí a bývalá porážka pro dobytek.
V noci na 7. t. m. we oheň rozšířil. Prohořely atropy
obytné badovy a uchované dosud stáje lehly popelem,
Dopoledne pak 7. t. m. vzaítila se zásoba píce. Po
žárom tím utepěl p. Hutla škodu velikou, jost však
pojištěn.

Z Čermileva. Dne 27. července t. r. po
odpoledních alažbách Boších konán za účastenetví
katol, nár. jednoty průvod do osady Horního Černi
love, kdež vdp. dókan Jan Fr. Seidl za asistence
vlp. Mynaříka slavnostně posvětil nový kamenný křiž.
V malé vísce táto, jen 12 čísel čítající, dosud nestál
kříž. Vdp. světitelo u'ítala dražička Anežka Čápova,
načeš přítomvé oslovil p. Václav Vach s vřelými «Jovy
všecky vítel a děkoval za jich účastenatví. Na to
ujal se slova vdp. děkan a v delší výborné řeči vy
kládal význum a důlešitost kříže v rodinách i osadách
uřesťanských, načeš kříž slavnostním způsobem po
světil. Ku svěcení dostavil sa též sbor dobrovolných
hasičů z Libnikovic, Účastenství přes deštivé počasí
bylo převeliké a neočekávané. Dejt Bůh, aby kříž
vesničce té přinesl hojného požehnáuí. —- Obvyklá
poutní zábava byla opět obecním zastupitolstvém £a=
kázána a nechtíce poročiti starý zvyk musili ji občané
odbývati v sousadní obci Ovjesdci. Jest přece zbytečno
houževnatě potlačovat zvyk po předcích «děděný;
tím nezíská se cti ani časa ku sklizní obilí. Vědyť

přece každý může zaříditi žeň tak, aby v neděli a
k toma o pouti nemueil svážeti obilí; a ústap nebyl
by nikterak hanbou obecního zastupitelstva. — Příští
neděli 10. t. m. posvěcen bude nový kříž a Čerailova
v poli k Libřicům na místě, kde stával kříž dřevěný.

Slatinné lásně Velichovky u Josatova
v Čechéch navštívilo do 1. srpna 465 lázeňských hostí.

Úmarti. Pan Karel Lábler, měst. radní, člen
okres. zastupitelstva chrudimského, předseda lékar
nického gremia východočeského atd., semřel v Chru
dimi v 50. roce svého života dne 1. srpna 1802.

Zlaté jmbilemm kněžské alavil v noděli
27. července vdp. Theodor ák ve Slatiňenech na



kdo bude vyšší hierarchii a'ovem | písmem podkořo
vati, ten še bude (lačen vzhůru, slo pravda jost, še
jako ten, kdo biskopoví lishoti, již předem ceny o
něbo ztrácí, tak zase ten, kdo biskupovi povinnou
úctu a poslušnost odpírá, za méně hodného kněze
považován bode. Biskupský Ordiueriát králové-bradecký
dne 1. srpna 1902. Následuje podpis. — K opravě
té podotýkáme, Ze N. L. dělajíce z natnoati otnost
praví, že by nebyly povinny jl přinésti, jelikož nemá
zákonné formy. Pokud nám známo jest, N. L, opravu
zamítly dvakráte, až státní návladnictví dalo pokyn,
jak má býti upravena a proto ee nám zdá, že N, L.
samy nevěří, že by ji potřetí odmítnouti mohly.
Ostatně psávají N. L., že ony mají lepší křesťanství
než my, Dobrý křesťan načeká na napravení viny uvé,
až mu to poračí stát, nýbrž činí to pro zákon Boží.
A proto st nám N. L. vícekráte se svým lepším
křesťanstvím nechodí! A pak zapomněly snad N. L.,
kterak zcela bez zákonné formy pesla paní Grégrová
našemu bývaléma redaktora p. Stáblovi, aby opravil
své tvrzení o německém mluvení v rodizě p. Julia
Grégra. „Obnova“ tenkráte bez zákonné formy opravu
přineala a to hned poprvé, ačkoliv pan Štábl se
domníval, že přece jen pravdu měl. Konečně radíme
N. L., aby bndoncně každéma Jidáši hned na lep
nenedaly.

Katakomby = doby francouzské
revoluce. U Laissace re francouzskémkraji millau
ském spadla pastýři při pastvě jedna ovce do jakési
jeskyně, načež on se spustil do propasti, aby ji vy
táhl. Při tom odkryl zajímavou památku z dob fran
couzské revoluce. V jeskyni nalezl chodbu vedoucí do
podzemní skrýše, v níž několik prken na kameny po
ložených sloužilo za lavice. Vevvícnech, měděnkou pokry
tých, byly ještě zbytky svíček. Také kalich, monstrance,
kaditelnice, miesál, zkrátka všecky mešní potřeby se
zde nacházely. V mešní knize nalezen lístek, na němž
farář Cablatt z Altea dne 22, srpna 1798píše jednomu
epolubratru a jej prosí, sby ovečkám avým oznámil,
by se jednotlivě dostavili ke mši sv., kterou on dve
12. září v jeskyni bude eloužiti. Lístek obsahuje
ještě některé podrobnosti o řádění tehdejší revoluce.

Stropní lastr pro české divadlo
w Plsnž obsahoje 208 elektrických žárovek, která
vycházejí z festonů, hlavic a kytic podél krohů, Jest
zhotoven ze zlatého bronzu a vyplněn mezi žebry
vejčitými opalisovanými skly různých velikostí. Vnitřní
železná kostra lustru váží přes 7 metr. centů a celý
lustr jest těžký přes 20 metr, centů.

IKomě na šetlandských ostrovech živí se nej
raději rybami a mořskou trávou. Když je vyvezou
jinam, nutno je napfed taktéž živiti, později zvykají
teprve jiné potravě. Též na Ka nčatce žijí koně v zimě
jen z ryb.

Kapesní kalemdářčeské samospráv
na r. 1905 vyjde v nejbližší době. Obsahovati bude
mimo části kalendářní, právnické, poradné, všeobecné
a zápisné, zákony o zřízení obecním a řád volení
v obcích, dále seznamy poslanců zemských, ministrů,
okr. hejtmanství, úřadníků c. k. místodržitelství a
zem. výboru, všech obec. starších a úředníků král
hlav. města Praby a předměstí, pak všech okresních
i obec. starostů, tajemníků a úřadníků. Cena 76 kr.,
8 portem 80 kr. Všechny rady a pokyny, příspěvky a
objednávky račte říditi na redakci kalendáře České
samosprávy na Král. Vinohradech, Budečská ul. č. 16.

Pozornhodný spiseh. Čílýmnakladatel
stvím Molichárka na Velehradě dosáhla výtečná bro
žura Vycbodilova pod názvem: „Mistr Jan Hus nebo
ev. Cyril a Methoděj? Kdo má o národ větší zásluhy
a zasluhuje tadiž, aby ode všech byl oslavován?“
rozšíření obrovského po vlastech česko-slovanských,
tak. že 60.000 výtisků tohoto vzácného dílka jest už
rozprodáno — Přáti si jest, aby vzácná tato brožura
desetihaléřová rozšířena byla mezi všemi vretvami
lidu našeho.

Český průmysl. Firma Laurin a Klement
z Mladé Boleslavi svými motorovými dvoukolkomi
dodělala se v posledním závodu pařížsko-vídeňském
stkvělého úspěchu. Ze 14 motorových dvoukolek,
2 nichž 11 jsou výrobky francouzské a 8 rakouské,
dospěly do Vídně pouze 4; z těchto dvě jsou «d
firmyLaurina Klement.Úspěchtentozajistésvědčío
výtečné hodnotě výrobků oněch.

Z Potštýna. V pátek 15. srpna odpoledne
pořádá okrašlovací spolek Potštýnský na oslavu své
dvacetileté činnosti slavnost se slavnostním odhalením
pamětní desky skladateli, českéma mistru Karlu Ben
dlovi na stráni pod bradem Potátýnským. Program
bobatý. V případě nepříznivého počasí odkládá se
celá slavnost na neděli 17. erpna,

Velká vichřice, spojená s lijavcema kru
pobitím, rozpoutala ae včera odpoledne nad Hradcem
Král. e okolím. Na některých místech stromy mohutné
jakoby podťaty vyvráceny; požaté obilí v polích
roznetáno a ovoce hodně otlučeno.

Listárna redakce.
P. T. pp. dopisovatele prosíme, by nám pro

příští číslo zaslali zprávy své o něco dříve. —
Z Potštýmu. Ježto přišlo p vysázení látky,

oznámeno jen krátce
Do Skuhrova. Ostatekaž příště.

„© Police m. M. Dp. J. J. Zaplaceno do 31. pro
since 1902,

Chlumec. Dp.V.K. Zapravenodo 1.října 1902.

čisohání e ještě mnoho nedoplatkůsa „Casové Úvahy“ a „Ducha katolioké
bnovy;“ proto zdvořile prosímeza ne

prodiené vyrovnáni, abychom nemusili
upominati jednotlivě Administrace.

"Tržní zprávy.
V Brodoi Králová, dne 2. srpna 1002. 1 bl.

přenice K 14-60—15-10, šita K 10 80—1390, jobmeno,
K 840—10-00, ovna K 700—1-80, prosa K 9-00—10"00,
vikvej K 140—1180, hrachu K 19-00—2850, čočky
K 19*00—35'00, jahel K 1800, krup K16-00"—24'00,
bramborůsK 8-20—660, jetelového semínka červeného
K 1700—31:00, jetelového semínka ras. K 0000
—0000, máku K 50:00—00-00, Iněného semene K 20:00
—(000, 100kg. kit.otrabK 12-00,pšenič.otrabK12:00,
1 kg. másla K 3-16—2-34, 1 bg. sádla vepřového K
1"76—0:00, tvarobu k 0-43—0-96, | vejce 6 hb. Jedna
kopa okurek K 2:00—800, jeden g cibule K
40"00—680'00, jedna kopa drobné zeleniny K 1400—3'00,
1 kopa zelí 8'00—120 K,1 pytel mrkve 0-80—1-30.
1kopasalátuK0:00—0:00,1kopapetrželeK200—2-20.

Dsela, DOULILA
závod řozbářský v Hradci Králové
Malénáměstíč. 116.———

doporučuje se P. T. velectépému obe
censtra ka zhotovení všech prací řezbář
ských, jsko: Zarámování podobenek,
obrazů a jiných v domácnosti potřebných
věcí. Rovněž práce pro pány truhláře se
levně a čístě pracojí. — Zvláště pozorná
činím velebné duchovenstvo a slavné

správy škol na svoji výrobu řezaných
křižů pro školy, kostely i domácnost.

Práce aotidní. Ceny welmimírné.

(© aj

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

věžních

A 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 bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

" Ioráce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškodiy, faráře vo Výprachticích)

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
-ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

OB" Božíhroby, "Ji
SB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Ústav ka vadlání uěielak v Ohradní

| sestává ze čtyř ročníků a z přípravky; jest
ře tedy přijetí každoročně možné.

Oůchodní jednoroční Kurs,

| pro dívky škole odrostlé, by vzdělati ae
)* mohly k samostatnému vedeuí, neb zastá

vání rodičů v obchodě.

Ústav vychovávací V Olaliňanovh

x pro dívky každého atáří, kde lze nabyti
! vědomostí literních a přípravy do ústavu
| učitelského pro dívky, které nemají příle

žitosti navštěvovati školy měšťanské v „po
kračovacítm kursu“. Zvláště se hodí ústav

| tento pro uastávající nevěsty, by se vycvi
l

|

KDDOKOKOKOOX

čily ve vaření, vedení domácnosti, ročních
pracích (šití šatů), kreslení střihů, hudbě,
řeči německé, francouzské a hospodářství.
Příprava na zkoušky industrialních nčitelek
a pěstounek,

Německý ústav v Kovlářově U SVÍLAV

x pro dívky, by uabyly vyššího vzdělání
vč. v hudbě, vycvičily se v ručních pracích
p (šití šatů), vaření atd. Konversaceněmecká.

; l Stravné obcáší 30 K měsíčně, sirotci pfi
(FV jímají se za 20 K.

I'

a. » .
+ LEVNY. “.
u u

= PRODEJ:a a
„. „

a .Ť.. : u

. za přičinoupřesídlení. ..
we"Obrazy.zreadla, rámce, lišty, římsy,sochy, a"
a" kříže a různé umělecké výrobky. a"
a" Voškoró druhy papíru, psscí potřeby,p

© nejnovější dopisnice v obrovekém výběru,
8% alba, kassetty dopis. papíru, inodlitební 9
. knížkyatd. atd.

„Š Závod umělecký a papiruický a"
a 4 u" JOS. KIESLICHA, «

u . o

“ v Hradci Králové. .
E Dílny pro chrámovépráce a výrobu rámců. .u a
a“ "a""" E a"“

Neračte přehlédnouti !

Úpěnlivá. prosba 0. pomoc,
Kratým osudem pronásledován, byl jsem nucen

po 6 měsíců ztráviti v Charvatska v nemocnici, strativ
tím místo a výdělek, Jelikož jízdou z Charvatska přes
Ubry byla mi moje zavazadla nkradena, — jediný
můj majetek, — jsem teď žebrákem. Nalézaje ae nyní
v Zemské nemocnici ve Droře Králové nad L. po ne
bezpečné operaci „Hernia ing. lib. d.“, jsem velmi aláb
a ku práci na delší čas neschopen. Tu obracím se ku
cténé české veřejnosti = úpěnlivou prosbou o dobrotivé
astrnutí a zmírnění tak mého neštěstí a bolu.

Gustav Jar. IKrenk,
bývalý úředník a kontrolor „Národopisné výstavy

skoslovanss6 v Praze“, toho Času
w zemské nemocnici ve Dvoře Králové n. L.
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Josef Neškudla,

c a kr. dv. W dodavatelvJablonnémnadOrl.č.d.86
doporučoje P. T. veledůat. duchovenstvu
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k, dv. výrobní závod

všeeh kostelních Darameníů
praporů a kovového náčiní. — Iiluatr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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rávěvyšloč.8. a9.
„Časových Úvah“

přinášející zajímavou studii

0 úpadku náboženství

mezi protestanty
z péra předního katol. spisovatele Pil. Konečného.

Stran 66. —Cena 16h
Autor stopuje náboženský život uvangelíků

v Německu, v Aoglii a v Čechách a Cokazuje na
základě výroků spisovatelů a učenců protestant
ských patrný úpadek náboženského života této
sekty. Velmi přesvědčivědokazuje spisovatel marnou
snahu českých protestantů, kteří své učení prohla
Šují za pokračování nauk husitských a českobra
trských. V nynějším výbojném stanovisku němec
kého protestantismu jest spisek Konečného pončnou
četbou pro každého Čecha,

Objednávky vyřizuje obratem

Administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

;as8n8:8s.

Za příčinou
přesídlení = 25 58

prodávám

za snížené ceny
gv00 velkon zásobu veškerých druhů

klobouků
plstěných | vlněných pro pány, chlapce

a děti.

<Slaměnéklobouky
ve velkém výběru,

Čepice a zimní obuv (papuče)
ORP*>za ceny nákupní. “

S veškerou úctou

Jos. Dvořáček,
kloboučník v Hredci Kr., pod podlonbím.

3
Navštirenky

všech druhů
nabízí

Biskupská
knihtiskárna.ČD

JF.
>

Langhana c. k. dvorní fotograt odporučuje etěn.
P. T. obecenstvu evůj v Král Hradci (v Adal

bertinu) nově zařízený závod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu.

KESK ODO
BICÍ SÍroje

všech různých druhů, nejosvědče
nějších a nejlepších soustav, Též
na mirné splátky, stále na skladě
v hojném výběru; jedině k dostání
v prvním sportovním závodě

Františka Jiráčka,
ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány.

NAD
Odborná dilna na opravy velocipedů
a šicích strojů. Strojové jehly a sou
části k šicím strojům stále na skladě.

ZP IOC!

vlastní výroby

dříve J. Jeřábek

modní závod

Bpolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

„„náležejí
ci před

měty
levně a

přesně
zhoto

všestranně osvědčené doporučuje v levných cenách
vJmed.Cápel,

varhanář v Poličce.
WMP*Závod založen roku 1874.ij

Továrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů |

IČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

Z dříve závod na sušitkování ovoce,saložený ©
r. 1886, nejstarší sveho druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punče, likéry, sladké abinku |
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vina sladká avino Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti welmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. js
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1991 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medaile, a mnohýmiji

nými diplomy s právem rašení zlaté medatile. j

ří
3

Vzorky zdarma a franko.



„x : . VÁ ko «. ' +
> ČZ) LDYPEZCa ZE LYRAC DOE KZ CAE PETIT BULK W3DOP CSE CAS CÓ03 bgOP PAC OŘ NOEAOOo P aO O OE

M ie Kaka aa u Men Miou vad add SLAM Ů
rů W

M

a - M DD
č TMji PŘOJEVW DÍKEUŮ! b
A |
> Nen Ů

PR Před odjezdem svým z drahé vlasti na jib do Gorice na zotavenou vzdávám svůj plný dík všem P. T. pp. dobrodincům, kteří mi je

v těžké, již půldruhéhoroku trvající nemocijakkoliv pomáhali.— Zejména děkuji: Jeho Biskupské Milosti a nejdůst.bisk. konsistoři |i veledůst. p. konsist. radovi Frant. Kernerovi za pomoc a podporu v nemoci, dp. Jos. Hlavsovi, faráři v Nechanicích, vip. Jar. O
Schovancovi a Jindř. Kolářovi, kaplanům, i Václavu Paukrtovi, katechetovi tamže, za práce, které za mne v duchovní správě
horlivě konali, sa obsluhu v domě farním, vlctp. dra. Frant. Planičkovi v Necbanicích za bezplatné lékařské ošetřování, dp. Václavu |
Břeskému, faráři v H. Štěpanicích, dp. Jos. Bettlachovi, děkana v Jilemnici, za podporu, vletp. dra. Jos. Vejnarovi za léčení v okr. |MC
nemocniciJilemnické, a zvláště veledůst. konventu Milosrdných Bratři v Praze a slovutnému p. dru. Aug. Hoffmannovi, vrchnímu
lékaři v jejich nemocnici, za úspěšné, pečlivé a bezplatné léčení a ošetřování přes půl roku trvající, jímž choroba moje příznivě se lepší. T%
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Vysokým c. k. místodržitelstvím končesovaný
ústav ku vyučování střihů a šití šatů

pro království České
Jos. Huňáčka v Hradel Králové, Velké nám. č. d 30, u zlatého beránka.

: AA RAKA RAKARARA AKASKASAJE

Superfosfáty *
animální a minerální;

nejlevnější fosforečné hnojivo pro všechny půdy.
, v „. v*1o v'4? v 10 Zajišťujírychlý účinek a nejvyšší výnosnost. ,

v u stavKu Vyučovánístňů SRL94MAd | Nonahraditelné k podzimní sotbě,
o svoji dlouholetou působnost v tomto oboru, jskož i o nabyté vzdělání, kterého i ji i iti
jsem v předníchústavech k tomu povolanýchnabyl; tyto zkušenostimiumožnily , jež nelze žádnou Jinou ky selinou fosforečnou nahraditi,
rozpoznatirůznostrozpočtua osnov střihových. : Dále: kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, soli

BÁRÁRÁ

Velectěnému obecenstvu v Hradci Králové a okolí dovoluji si co nejuctivéji
oznámiti, že na základě nejvyššího povolení zřídil jsem při svém modním závodě
pro dámy

PAVAVAVAVAPAAVAVAVA

Vyučovánímoje díti se bude na základěpřesného,co možnájednoduchého draselnaté, kalnit, specielní hnojivo pro stébliny a okopaniny *
a lehce poohopitelného výpočtu číselného. (kulovatiny).

„SM“ Prvníhlavníkurezapočne15.září1902.-i M. Poštornskou sádru superfosfátovou .ku vrch
Přihlášky se přijímají do 8 září t. r. — Honorář pro celý kura obnáší 30 korun. S nímu hnojení jetelišt a konservování chlévské mrvy, ploní vápno

Dle přání se zařídí i kursy denní. ; .

k 1 veškerou,dosavadní přízeň váženémnobecenstvu' aadcí Králové a ; i dodávají s přesnou zárukou obsahu i iv okolí co nejuctivěji děkuji a prosím, by i mému novému podniku v neztenčené továrnaza kyselinu v Břeojaví-Poštorné

mířezachovánabyla. Josef Huňáček, 1 5 immua měláhnojiva A. SCHRAM 1.1 Lisku-Roztokách.
dámský krejčí a majitel koncese k vyučování dámských Ústřední pisárna: PRAMA Jindřišská ul. 27.

střihů a šití šatů pro království České,
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E 5Robert Šamburek,:
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1880.

Vyrálí veškeré druhy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

oboru toboto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.
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Zakůzky vyřizují se bez dobírky a franco. — Tlatební prdmínty jsou
6ti měsíční. — Nehodící ae vezme bez průtabu nazpět,
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Mojiel Politlozo druznivo uskova v alradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. ku'htiskárny v Hruici nrolo
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Mokré žně.

„To aby člověk ten Boží dárek z polí
zrovna kradi“ říkávají staří našeho lidu, když
nastanou — mokré žně. Obilí se požne, po
seká, čtyřiadvacet hodin leží a když se má
vázat a odvážet, přijde déšt a je po práci.
Musí se začíti znova, a znova se těšiti, že se
vyjasní. A vyjasniti se opravdu trvale nechce.
Z rána veliké jasno, v deset hodin mraky,
odpoledne liják. Anebo již z rána zamračeno.
„Kdyby to aspoň do večera vydrželo“, jde od
úst k ústům, ale sotva je poledne, již tu zase
déšt. Není dlouhý, ani silný, je to tak asi
půlhodinový „stříkanec“ a je zase po naději.
A štěstí je, jestliže to pak asi půldraného dna
vydrží, tu se přece něco „strhne“, čili jako
s těch rolí zrovna akradne. A jedna věc jest
to pozoruhodná. Zkušení hospodáři nejdou
svážet hned dopoledne po včerejším poledním
dešti. Je to nebezpečné. Obzvláště vlhký ječmeu
dělá potom ve stodole zle; on tam zrovna
hoří. Proto tedy rozvážní hospodáři čekají až
na odpoledne, až obilí opravdu proschoe; ale
běda, přijde-li zase „stříkanec“. Ale co platno;
zkazí se to tak jako tak. Zvláštní okolnost
nastane, jestliže po tom deštíku následuje
neděle bez deště. V kostele se sice ohlašuje,
že se může po službách Božích obilí svážet.
Ale nalezne se ten neb onen, který třeba kolem
samého kostela při službách Božích jezdí již
dopoledne „s mandelema“. Zbožní říkají: Také
by mohl tachvíli počkati, navczí si toho domů
mokrého, a ztůchne mu to. Ale což když
v neděli to vydrželo a v pondělí zase prší?
Tu se nalezl jeden již zesnulý starý žid, který
se zu to jednomu křesťanskému velkostatkáři
vysmál, že seta „neděle“ nevyplatí. — To jsou
ty svízele se žněmi, když to takhle chodí, jako
letos. Což pak ale, je-li to ještě horší, když

prá a se leje na př. po osm dní a obilí, aťeží nebo Stojí, zrůstá a hnije. Tu nelze ten
Boží dar s polí ani „ukrást“. Tu aby to tam
skoro potom nechal. Bezcenné věci vozí domů.

Přál bych malým i velkým rolníkům, aby
pac ministr financí za takovýchto žní zavítal
na venek na letní byt. Snad by lehčeji uvěřil,
jak bespravedlivá je daň z polí oproti jiným
daň platícím — a neplatícím — občanům. Na
rolníka se boukne: Máš pole, plat! Ale na to
říšská rada ještě nepřipadla, aby udělala zákon,
kdy smí pršet a kdy má svítit slunéčko. Kdežto
jistým obchodníkům peníze do kapes jen
Nprší“ a nepatrnou daň platí, prší rolníkovi
na en kousek jeho Božího daru a za to ma
zase na místo slunéčka svítí — v kapse.

Ale jsou taky v mravním životě za dnů
našich „mokré žně“.

Co to na příklad stojí práce, aby se do
dítěte, do jinocha vpravilo vlivem církve něco
toho nebeského Božího daru, něco té „bázně
Boží“ čili něco té mravnosti na zákoně Božím,
na náboženství spočívající! Sotva však se při
blíží čas, kdy by rodina, obec, vlast měla míti
nějaký užitek z práce na jeho vychování vy
naložené, přijde na to vyšší škola, zlé čtení,
zlá společnost vyleje na ducha jeho studený
proud bezbožeckého smýšlení, a je po žních.
A je veliké štěstí, jestliže jako na uúkrádku
něco lepších zásad se proudu tomu stodenéma
vyrve a srdci zachová. A poblédneme-li na vni
terný stav našeho— obzvláštěmladšího — vzdě
lanstva, musíme říci, že máme opravda „mokré
žně“. U mnohých našich „vzdělanců“ je to jako
s tím vlhkým do stodoly navezeným obilím.
Ze škol, z těch našich duševních polí, přijdou
do života „vlhcí“ to jest bez blahého vlivu
Slance, jímž jest Kristas, který z doší vyluzuje
všecko, cokoliv je mokrem, to jest bahnitou
látkou smyslnosti a sobectví, Atak se hromadí
do stodoly, to jest do naší společnosti. Coš
divu, že „takový vlhký ječmen dělá zle ve
stodole“, což divu, že takové vzdělanstvo kolem
Bebe šíří jen ztuchlinu, mravní skleslost. Ne
myslím tu právě na ječmen v doslovném smyslu,
pokud se z něho vyrábí pivo, ač ani to není
bez významu, že mnohý „vzdělaneo“ nejvíce

V Hradci Králové, dne 14. srpna 1902.

pracuje pří moku ječmenném, ale poukazoju
na to, že vlhký ječmen ve stodole dle mluvy
lidu „zle dělá a že tam zrovna hoří“. Kde je
mnoho ztuchlého vzdělanstva, tam ovšeto dělá
zle, tam zapaluje oheň vášní, tam to potom
brzy v národě, v říši jen hoří.

Jen blázen rolník by chodil na požaté
obilí stříkat vodu. Ale v národech a v říších
jsou za dnů našich takoví hospodáti, kteří na
krásnou úrodu náboženské mravnosti církví «
vírou vypěstovanou stříkají vodu ledové chlad
nosti k Bohu. Není od Rakouska daleka ten
stát, který takovéto kn podivo mudrcké ho
spodářství vede. Co náboženství dobrého vy
pěstaje, na to ti pánové chrlí stříkance své
vlastní vniterní náboženské spousty. Což divu,
že z obyvatelstva čím dále tím více mizí
všecka vyšší snaha, že děsným způsobem se
vzmáhá chladnost k Bohu a 8 ní spolu hniloba
mravní. Jedním takovým, žeň nejlépe kazícím
častým stříkaucem jest obzvláště v bývalých
katolických státech vinou. shůry navyklé
děsné nesvěcení neděle. Rozinohla se náramně
nejsprostší lakotná hrabivost, a myslí se, že
by stát zchudl, kdyby se nejezdilo „s mande
lema“ i dopoledne v neděli, to jest kdyby se
právě dopoledne v neděli neobchodovalo, na
kancelářovalo, nedřelo, a na schůzích neřečnilo.
Ale právě to ukazuje, jak uerozvážně se v ta
kových státech hospodaří; právě tum se vozí
„mokré domů“, právě tam t v národohospodář
ském ohledu se dělá ztuchlina. Zkošení hospo=
dáři myslí, že na lidské duše musí aspoň
v neděli Slunce Boží pravdy a milosti avititi,
ale židovský i nežidovský novověký bezbožník
se neděli směje; její svěsení že se nevyplácí.
Áno, anol Když on má neděli každý den,
jemu se to směje. Ale tolik je jisto žev celku
šddné říši, šádnému národu se to lakotné snesvě
cování neděle nevyplácí. Viděl jsem v Italii, ba
V samém Římě, v neděli vozit cihly, zrovna
jako u nás. A co z toho má Italie? Krom toho,
že tam střílejí do králů, mají tam nedostatek
pokladen, nevědouce kam by uložili své státní
dlažní úpisy. A že u nás v národohospodář:
ském ohledu 86 máme znamenitě, o tom není
pochybnosti. Jistí ssavci bohatnou a pánům sa
platy zvyšují, to je pravda, a v neděli bývá
v tančírnách velice veselo, to je taky pravda,
avšak dluh na dluh se kupí a nespokojenost se
šáří.

Jedna paní hraběnka nedovolila uikdy,
ani když počasí bylo nestálé, v neděli na polích
pracovati a říkávala: I když mám obilí ve
stodole, může mi to Pán Bůb jiným způsobem
vzíti. A to vidíme leckde na nynější společnosti
lidské. Posměch z neděle působí, že to — totiž
ten pravý blahobyt, Pán Bůh křesťanům béře
zase jiným způsobem. Jakým? To je v Ra
kousku zapovězeno psát. Taková místa v no
vinách dostávají rámeček modrou tužkou.

A to vše je tak, podaří-li se, jako v le
tošních žních, přece něco s těch polí jako
akrásti, čili podaří-li se vlivem katolicismu
něco ještě z té duševní úrody zachránit.

Ale což, přijdou-li úplně mokré žně?
Lije-li se z černých oblaků denně, když, kde
co je vypěstováno, hnije? Tu potom bezcenné
věci se domů vozí. Ta, kde ovoce katolicismu
— ten opravdový Boží dar — lijáky černých
mraků ďábelské bezbožnosti hnije úplně, tam
se stává celá ta na pohled velice vyparáděná
a vypalácovaná vzdělanost čili kultura bezcennou.
Ta hynou potom národové nedostatkem statků
duchovních, hladem duchů.

Dopis z Prahy,
VPrase, dne 12. srpna.

(Jak radikálové, pokrokáří a Mladočeši dovedou
nstrhati“ svého člověka.)

Když letos po masopustě propukly v Praze
na veřejnost zprávy o malversacích a defrau

Ročník VII.: Snserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pdick v poledne.

dacích Madrochových, byly zvěsti tyto znalci
poměrů uvítány docela chladně poznámkou:
„Zase jeden“ — —

Dodatek k této poznámce nebyl dusloven,
neboť kdyby dnes počestny a i doklady tvrzení
svého mající muž u náso někom „populárním“
řekl, že rozhazuje „nad svou sila“, hrozí ma
útok celé naší společnosti a na konec i kri
minál — —

Své doby něco podobného pronesl ne
božtíkmělnickýpanprobošto tajemníkaWin
klerovi. A výsledek? Celá veřejnost, celý kraj
postavil se na stranu Winklerovaa proti pro
boštoví, jemuž vynadáno za jeho důvodně mí
něná upozornění tak, že to bylo počátkem a
příčinou jeho skonu. A Winkler hospodařil
dále, až když se ukázala jeho milionová de
fraudace, tu teprve bylo vzpomínáno na zlatá
slova nebožtíka probošta — —

Avšak srnatný a ueradostný osud jeho
nechce u nás sdíleti každý, kdo má oči k vi
dění a pozoruje tu spoustu, která je v našich
finančních poměrech jako rakovina rozlezlá —
— U nás dnes žijí lidé, kteří s mathematickou
přesností dovedou přepověděti, kdy as to sde
praskne. Ovšem, že takoví proroci nesmí cho
diti po ulicích, poněvadž by byli ukamenováni.

Slyšeli jsme to před řadou let, když letos
z jara zesnnlý účetní svatováclavské záložny
Ort jal se v Praze představovati Kroesa a
Mecenáše v jedné osobě, že je to všechno
Švindl. Členové společnosti té, v níž tato slova
byla proaesena, doposud všichni žijí. Ale
kdyby se to byl znalec poměrů odvážil říci
nahlas, byl by býval synem společenské smrti!
V katolickém peněžním ústavě zaměstnaný ú
ředník, který byl smýšlení mladočeského a
politicky šel s radikály, ten předce rausil pod
sebou cítiti nějakou tvrdou skálu neodvislosti
a popularity, aby takto volně mohl jednati|

Kdyby se byl někdn v ouom peněžním
ústavě jenom poněkud křivě naň podival, jistě
že by se byla celá veřejnost na ného jedno
myslně osopila spůsobem. nejostřejším, jak
jenom se může opovážiti pana Orta, toho ne
zištného, obétavého poctivce podazřívati!

Proto jest to dnes průkazem naprosté
žurnalistické nespůsobilosti, kdyžčasopisy,které
ověnčeného pana Orta po leta se slavnostním
vytrubováním Prahou z místa na místo přená
šely, najednou se diví, jak je to prý možno,
že v ústava, v němž sloužil, na jeho skutky
nepřišli. — —

Něco hloupějšího u nás v tak vážné zá
ležitosti, jako jest tato, snad doposud prone
seno nebylo!

V závodě, jemuž pan Ort sloužil, dávno
přemítali a nedůvěřovali, jest li paa Ort roz
hazuje z bohatství vlastního! Ale jeho popu
larita bránila každému oproti tomuto muži,
jemuž se celá mladočeská a radikální žurna
listika klaněla, přímo jenom se stínem nějaké
nedůvěry vystonpiti. Defraudant Mudroch měl
nad sebou deset vyškolených kontrolorů a byl
chycen teprve, až když jeden z úředníků risi
koval celou svou existenci, aby ho usvědčil,
což se případně podařiti „nemusilo“ Proto
nelze jenom tak paušálně odsuzovati někoho,
že pana Orta při jeho malversacích ihned
nechytil.

Pan Ort nebyl předce žádný hloupý člo
věk! On podváděl celou českou veřejnost, která
mu věřila, že je mnž poctivý a správný, proto,
když se potom v záložně dva nebo tři lidé
ihned neodvážili nahlas viniti ho z nesprávnostf,
jest zcela přirozeno! Musili čekati, až ho lap
nou, t. j. až se lapnouti dá!

A to tak snadno nebylo! Jakmile však
to bylo možno, stalo se to hned, třebas že se
8 tím z několika důvodů hlučně na veřejnost
nešlo. Že byl pan Ort sledován a hlídán, to
nejlépe dokazuje, že se o jeho nesprávnostech
vědělo před jeho smrtí — —

Škoda, že tak náhle umřel a že nemůže
dosvědčiti, s kým měl proto diference, kým
byl tázán, jak a co stojíl

Že pak ústav, který byl ním zkrácen,
nešel a tím na veřejnost, to jest pochopitelno



proto, poněvadž se jednalo o nahrazení škody
a o umenšení ostudy a čkandálu.

Katolicky smýšlející křesťanénepokládali
za žádné své potěšení vdově a nevinnému 8
novi příjmení na vždy špiniti a proto zcela

Ne tak k vůli sobě, ale daleko více k vůli
těm, jež pan Ort na staroměstské radnici po
líticky zastupoval, 8 Dimiž B bratříčkoval,
jejichž podniky a vlastenectví z nakradených
peněz bez omezení dobročinnosti podporoval.

Těm, kdo o jednání páně Ortově měli
věděti, bylo jednání jeho známo, onije také pře
trbli a poněvadžnekonala se od jeho smrti valná
hromada ústavu, aby v záležitosti té promlu
vila, nepokládali za potřebné choditi po Praze
a lidem, kteří docela nic v ústavu tom ulože
ného nemají a proto jim do něho vlastně nic
není, vykládati, co se stalo — —

Malversace páně Ortovy neznámy nebyly!
Proto také byly přetršeny ihned, jakmile to bylo
možno Avšak kdyby byl tak někdo nad jeho
rakví zvolal, když se nad ní pražský primator
a špičky české veřejnosti žalem skláněly,
že to není na místě, ten by byl dopadli

A sice byl by býval rozsápán zrovna
těmi lidmi a listy, které nyní najednou při
cházejí, svého pana Orta více znáti nechtíce,
aby památku jeho „strhali“ — —

Není u nás pamětníka větší licoměrnostil
Lidé, kteří na svých ramenech pana Orta

jako svého muže po leta nosili, najednou z jeho
zločinů číní zodpovědným ústav, jejž on ve
prospěch jejich myšlének a snah — okrádal,
z jehož peněz myšlénky jejich živil i odíval.

Jsme pro to, každou ničemnost po výstrahu
potrestati, ale když vinník stojí sám již před
goudnou stolicí, která na zemi se nenachází,
když pozůstalí po něm dle svých sil ochotně
chtějí viny jeho napraviti, když rozšlapáváním
jejich jenom ostuda vzniká, co se tím komu
pomůže, když se z neštěstí neviuné rodiny dělá
kaviár pro celou Prahu?

Kdyby byl katolický tisk své doby, když
© pana Ortovi psány byly v radikálních, po
krokových a mladočeských lístech přímo od
porné chvalozpěvy, pověděl, že muž ten sáhl
na svěřené mu cizí peníze, byl by časopisy ty
učinil komickými. My jsme to mohli docela
dobře účiniti a alespoň přibližně z lecčeho roušku
poodkrýti. Ale nás právě to těšilo, že sí pana
Orta ony časopisy přivlastňovaly, nás těšilo,
když se chlabily, jak do jejich redakcí „tísí
eevky“ přinášel a k různým účelům je vě
noval, nechtěje býti — — jmenován.

Mohli jsme koncem března napsati, proč
nechtě) býti pan Ort jmenován, mohli jsme žá
dati výkaz od něho věnovaných peněz se žá.
dosti, aby byly jako peníze kradené ve prospěch
okradených vráceny a doufáme, še ku př. spolek
pro vystavění pomníku Husova p. Ortem věnovanou
k účeli tomu částku jistě nyní vrátí. Avšak ne
chtěli jsme Činiti veřejný Škandál. Že svým
časem celá věc na veřejnost přijde, to bylo jisto.

Že však ti, kdo především mají příčiny
o dobročinnosti a obětavosti páně Ortově mlčet,
nejprvnější kolem jeho hrobu se sběbnou a
začnou ho z hrobu vybrabávati, aby ho nyní
jako defraudanta na týchž svých ramenech 8
opovržením veřejně nosili, na nichž ho nedávno
ještě jako oslavence a meceváše býčkalí, toho
jsme se předce nenadáli.

Že „Právo lidu“ má z toho Špás a že 86
tomu posmívá, to pochopujeme.

Že jméno pana Orta bylo vyškrtnuto z
řady českých mužů počestných a že zapsáno
bylo na stránku jinou, je zcela v pořádku. Ale

FEUILLETON.
Hodný hospodář.

Z Lva Tolstého „Národních pověstí“ přeložil P. Ž.

Za dávných dob žil hodný hospodář. Měl
všeho dostatek i mnoho nevolníků mu sloužilo,
A nevolníci chválili si pána svého. Říkali: Pod
nebem není lepšího pána nad našeho. On nás
krmí, odívá dobře, i práci dle sil rozdílí, nikobo
slovem neurazí, nezachází s námi zle, ani nás nemá,
jako druzí páni, kteří za vinu i bez viny trestají
a slova dobrého nedají, za horší svého dobytka.
Náš chce nám dobra, dobro i činí. Lepšího ži
vota nám netřeba.«

Tak chválili nevolníci pána svého. I mrzelo
ďábla, že žijí nevolníci dobře a v lásce s pánem
svým. I získal dábel jednoho z rabův pánových
jménem Aleba, Získav jej, kázal mu svésti i
druhých nevolníků.

Když odpočívali všichni rabi a chválili zase
svého pána, řekl jim Aleb: „Bez příčiny vychva
lujete, bratří, dobrotu pána našeho — Vyhov
dáblu, i ďábel stane se dobrým. My pánu svému
dobře sloužíme, ve všem vyhovujeme. Pomyslí
on toliko cos, u my už to plníme, myšlenky jeho
uhodneme. Proč by tedy nebyl s námi za dobře?
Ale přestaňte mu vyhovovat, špatně mu pracujte
— i on, jako všichni, bude zlo zlem splácet, jako
činí páni lí.«

to všechno ve mohlo státi spůsobem, jímž by
vlastní lidé svého člověka „netrbali“ — —

Nechtíce se nijak o celé této smutné afeře
šíře vyslovovati, máte za to, že vedle svého
neblahého rubu bude míti také třebas že draze
zaplacený užitečný líc. A líc ten jest, že sa
bude konečně naše veřejnost zajímati o to, jak
ten či onen může ze svého tisíce příjmů dva
protráviti a dva uložiti nebo rozdati — —

Popolarita nesmí nikoho másti, drzá ústa
nesmí nikoho zaleknouti, smělé vystupování
nesmí nikoho zdržeti, aby na místě dvakrát
dvě jsou čtyři připustil, že je to možno a že
dvakrát dvě je osm.

Že byla -svatováclavská záložna stou
pencem stran" mladočeské a radikální okla
mána,to není nicnemožného.Podvodypodobné
se vyskytovaly a budou vyskytovati stále a
pod kontrolou mnohem přísnější, neželi zálo
ženské poměry dovolojí a než-li v tomto pří
padě popularita defrandantova připonštěla.

Kdyd, salím mlčeli okradení, mohli tím spíše
mlčeti přátelé defraudantoví. To je konec celé
písničky. Tak sluší na celou tu věc patřiti.

A nyní malou exkursi do minulosti.
V Athenách žil ve starém věku muž, po

žívající pověsti nanejvýš spravudlívé. Jmenoval
se Aristides a byl v celém městě nanejvýš
populární. Když popularita jeho začala vysta
povati ze přípostných břebů, ta najednou dán
byl vávrh, aby o muži tom ostrakismem t. j.
na střípcích bylo hlasováno, není-li obci ne
bezpečný a nemá-li býti ise svon popularitou
poslán do vyboanství.

Aristides chodě při hlasování tom po
Athenách setkal se 8 prostým mužem, který
ho žádal, aby mu na střípek napsal jméno
„Aristides“.

„Znáš ho?" tázal se ho Aristides.
„Neznám“ zněla upřímná odpověď.
„Proč tedy chceš hlasovati, aby byl poslán

do vyhnauství?“ tázal se překvapený Aristides.
„Protože se mně to nolíbí, že je příliš

chválen“, odpověděl prostý maž.
Tento příklad uvádí se ve třetí latinské

Šrola studentům jako poučení, že zdravý a
přímý rozam lidský přílišnouchváluzcela správně
cení. Prostě oprávněnosti její nevěří — —

A dodnes skutečně, když je někdo „příliš
chválen“, obyčejně brzy se popularita jeho ze
závažných důvodů sevrkne případuě na nalu.
Moudří rozumějí, neboť jistě vzpomenou si na
příklady toho — —

Obrana.
Školský Obzor o „katelictví“. „Český

učitel“ se rozepsal o katolictví trochu příznivě
a tím na sebe poštval orgán Hofrychtrův. „Šk.
Ob.“ ve své svobodomyslnosti vykládá: , Veškerý
český tisk pokrokový jest povipnen cu nej
ostřeji (!) přestopek (/ I) tento pokárati.“ Inu,
kdyby napsal „Čes. Uč.“ o kněžstva kupa
nejprůblednějších lží, pak by to sotva „Šk.
Obz.“ nazval přestupkem. Dále argamentaje
„Šk. Ob.“, že katolicism provozuje houževnatý
odpor proti všemu, co moderní člověk miluje.
Tu má „Šk. Obz.“ aspoň částečně pravdu; ka
tolicism bojuje proti alkohbulisma, znemrav
ňujícím divadeln.m hrám, proti „volné lásce“
a šlapání Božské autority. Že by však bylo
katolictví proti vědeckému rozvoji, to snad
již ani ti bloupější pokrokáři nevěří a proto
nechf „Šk. Obz “ se nečiní směšným, nazývaje
katolické kněžstvo „vášnivýmodpůrcemsvobodné

(O
I počali se druzí rebi s Alebem o to přítí.

Přeli se, až vešli v sázku. Aleb se založil, že
dobráka bospodáře rozlobí. Podmínkou sázky
učíníl: nerozlobí-li hospodáře, ztratí svůj sváteční
oděv, rozlobí-li, že každý z nevolníkův mu dá
svůj sváteční oděv, a kromě toho, že uvolují se
bránit ho proti hospodáři měl-li by být dán v že
leza, nébo, měl-li by vsazen býti do vězení,fže
vyprosti ho,

Vešli tedy v sázku a Aleb uvolil se hospo
dáře rozlobiti druhého rána. A tu, když přišel
ráno dobrák pán s hosty svými do ovčárny, aby
jim ukázal svoje miláčky, vzácné berany, zavolal
ďáblův nevolník Aleb na druhy: Pohledte, nyní
rozlobím hospodáře, Seběhli se všichni nevolnici,
aby podívali se dveřmi nebo přes ohradu, a ďábel
vlezi si na strom, a hledí odtud na dvůr jak po
slouží mu jeho nevolník,

Pochodil hospodář po dvoře, ukázal hostům
ovce i jehňata, i chtěl ukázat svého nejlepšího
berana, »Znamenití,« praví, »jsou iostatní beraní;
ale hle, ten se zakroucenými roby — tomu ceny
není, Jako zřítelnic svých vážím si bo.«

Množstvím lidu však poplašily se ovce i
berani, že nemobli hosté uvidět drabého berana.
A tento (beran) zaštaví se, poplaší ovce, a vše
smisilo se v jeden chumáč, Hosté nemobou rozeznat,
který že to je ten drahocenný beran. Viděl to
hospodáři praví: »Alebe,druhu milý, neobtěžuj se,
chytni opatrně onoho nejlepšího berana se zakrou
cenými roby a podrž hola Sotva to řekl, vrhnul

vědy.“ Pod tím nesmyslným předpokladem
vyzývá „Sk. Obz.“, aby neušívulo „ďáblových“
vynálezů, vědeckého bádání, proti němuž ae
staví. Ptáme ae activě, kdy nazvalo kněžstvu
telefon, telegraf, parní stroj vynálezem pohan
ským a ďáblovým, jak „8k. Obz.“ tvrdí? A
jestliže „Obzor“ zakazuje užívatí kněžím vy
nálezy laiků, nechť dobrotivě též odporvučí
svým stoupencům, aby se zády obrátilo k vý
zkumům katolických kněží; jest jich sice
mnoho, ale veleučení pokrokáři by se snad
bez nich též obešli.

Kutolictví prý též cbče vypěstovati člo
věka bojácnébo, stádného; za to však moderní
člověk miluje síla, odvahu. Na to odpovídáme:
Jestlíže se přidělí různým pojmům nepravá
jména, pak se může pokládati zlořád za ctnost,
zpátečnictví za pokrok atd.

„Bojácnost“ katolíka spočívá v chvály
bodné skromnosti a v opatrném měření sil 8
cílem vytčeným. A taková „bojácnost“ zajisté
jest dobrá. Nezkrotní lvové mladočeští předlety
pokládali takovou vlastnost za copařetví; a hle,
ovoce ukázalo, zda činili dobře.

Nechť si však při tom všem „Šk. Obz.“
pamatuje, že v čase skutečné potřeby každý
pravý katolík i při své skromnosti osvědčoval
takovou ráznost a vytrvalost, že křesťanští
hrdinové aeití zářícím příkladem všem věkům.
Za to našim „pokrokovým“ listům zacpe „rázná“
ústa žid dobře placeným ingertem.

Že miluje moderní člověk síla, to lze ovšem
pozorovati na pěstech sociálních demokratů při
rozbíjení katolických schůzí. Kuráže má mo
derní člověk ovšem až nazbyt, má-li útočiti

roti církvi; v tom obledu není nad „Šk. Obz.“
inde však moderní vůdcové za dobrý bakšiš

rádi vezmou do zaječích.
Dále „Šk. Obz.“ ještě poznamenává, že

katolicism svou přípravou na život věčný se
odcisuje životu pozemskému a proto nemůže
pracovati pro cíle časné. Ubohý rozoumkn 8
smutná logiko! Věřící katolík ví, že k dosažení
šťastného života věčného jest též potřebí dobře
plniti povinnosti svého stavu a že na místo
kradení musí poctivě pracovati a bídě spola
bližního ulevovati.

Snad ani „Školský Obzor“ neví, že právě
za Karla IV., kdy byl náš národ katolicisma
nejvíce oddán, byl blahobyt u nás největší; a
právě v té době na kulturní potřeby se nejvíce
peněz věnovalo. Mohli by si z toho vzíti pří
klad velkobubí pokrokáři, kterým přece starost
o nadpřirozené věci odpadá, tak že se uohou
více časnému blahobytu národa | věnovati.
Ku konci „Š. Obr“ poznamenává učeně:
„Slušní lidé s katolickým klerem vůbec již
dopočetli.“ Inu ovšem; učinili tak zatím aspoň
židé a jejich zaprodanci. A jak tito „slušní“

Hot přejí pokroku, to viděti na požidovštěléaliči.

Pastýřský list.
Edvard Jan Nepomucký,

biskup královéhradecký,

vzkazuje věřícím evó diecése pozdravení 8
požehnání.

Nejmilejší! Mluvím k vám tímto listem na den
av. Vavřince, mučeníka Páně. Svatý tento mučeník
jest velikou slávou a radostí města Říma. Tam totiž
vyplnilo ae na něm slovo Pána Ježíše řkoncího:
Jestliže mne pronásledovali, i vás pronásledovatí bu
dou. Jan 15, 20. Ano, byl pronásledován a to až————
se Aleb jako lev do středu beranů achytil draho
cenného berana za vlnu, Chytil za vlnua současně
chopil ho jednou rukou za zadní levou nohu,
pozdvihl ji před očima hospodáře, trhnul jí vzhůru,
že zechrastila jak mladá lipka. Zlomilt Aleb dra
hému beranu nohu pod kolenem, Zachvěl se beran,
padl na přední kolena. Chopil ho Aleb za pravou
nohu, a levá vymkla se a vísela jako bič. —
Zbrozili se hosté i všichni nevolníci, i zaradoval
se ďábel, když viděl, jak zručně provedl Aleb
svůj úkol.

Nad noc temněji zachmuřil se hospodář,
svěsil blavu — a neřekl ni slova. Mlčeli i hosté
i rabi — —

Čekali co bude. Hospodář chvíli mlčel, pak
otřásl se, jako by cos ze sebe svrhnul, pozdvihl
hlavu a obrátil zrak k nebi. Ne dloubo tak hleděl,
a vrásky s líce zmizely, i usmál se a upřel zrak
na Aleba, Pohleděl naň, usmál se a řekl: »Alebe,
Alebe! Tvůj pán přikázal ti rone rozlobit. Ale
můj pán je slnější tvého; ty jsi mne nerozlobil,
ale nyní já rozlobím tvého pána: Bál jsi se, že
tě potrestám, i chtěl jsi být svobodným. Nuže
věz, že tě nepotrestám, a chtěl-li jsi býti svo
bodným, hle, před bosty svými propouštím tě na
svobodu, Jdi, kam ti libo, i vezmi si svůj sváteční
oděv.« I odešel na to hospodář hodný s hosty svýmí
do domu.

A dábel zaskřípsl zuby, spadl se stromu a
propadl se do země,



komrti, k emrti připravené mutím, že znenáhla pálen
byl na delezné mříší na obni položené. Hrozná to za
jisté amrt, děsná bolest! Ale praví svatý Lev papež
o vítězném tomto mučeníka Páně: Vlažnější byl
obeň, který zevně — tělo — pálil, než ten, který
uvnitř — v duši — hořel. (Br.) Ano hořel v daši
svatého Vavřince oheň víry a lásky ke Kristu Ježíši.
A tento oheň to byl, který podněcován jsa milostí a
pomocí Ducha svatého, přemohl oheň, který roznítila
suřivost pobanská. A tak vidíme mačenictví svatého
Vavřince, jako stkvělé vítězství křesťanské víry a
lásky nad pohanstvím. Stkvělé toto vítězetví ev. Va
vřince hlásá překrásný chrám v Římě tam vystavěný,
kde umačen byl slavný tento, čistý a mladistvý jáhen
pro Ješíše Krista. A v tomtéž chrámě uloženy jsou
téš ostatky svatého Štěpána, prvomučeníka Páně.
I on byl jáhnem a tojedním od svatých apoštolů
vyvoleným. I on byl pronásledován pro Ježíše Krista.
I vjeho srdci plál oheň víry a lásky k Pánu a Spasiteli
našemu. A tento obeň v duši jeho planoací překonal
suřivost odpůrců Kristových. A slabší byl oheň vášně
jejich, která avatého mučeníka kameny ubíjela, neš
oheň víry a lásky křesťanské, který plál v daši Ště
pánově. A proto i av. Štěpán jest slávou s radostí
nejprr města Jerusaléma a pak i Říma, které cho
vajíc jeho ostatky v chrámě ev. Vavřince slaví tu
epolu a vítězstvím křesťanství nad pohanatvem vítěz
atví křesťanské víry nad židovatvem. A od tobo
chrámu, po Bohu dvěma těmto jáhnům věnovaného,
nese se duch můj ke hlavnímu chrámu vlasti naší,
který jsa po Boba zasvěcen sv. Víta chová i draho
cenné pozůstatky sv. Václava. I v duši av. Václava
plál oheň víry a lásky ku Kristu. A právě tento oheň
to byl, který působil, že avatý tento kníže pravou,
opravdu knížecí a otcovakon láskou pečoval o národ
a lid svůj. A právě proto o to usiloval, aby se
tento lid co nejdříve odřek) pohanství, s aby z po
hanů na víra křesťanskou obrácení poddaní jeho
vyšší i nižší všecky nemravy a špatné zvyky pohanské
odložili. A tato obzvláště snaha, aby křesťanstvím
všickni od nejvyššího až do nejnižšího pronikonti byli
adle něho žili, to byla, která byla vítanou příležitostí
k tomu, aby bratr jeho Boleslav byl štván proti bratru
Václavovi.

A jestliže se rozpomeneme, že dle bádání děje

přených i Boleslav a mnozí, kteří ho štvali, již takyřesťany byli, vidíme tu zvláštní věc. Vidíme tu boj
křesťanů vlažných, po volnosti života pohanského tou
žících, proti křesťanu rozhodnému. Vidíme tu boj kře
sťanství s pohnastvím smíšeného proti křesťanství či
stému v celém životě se jevícímu. A tak 80 stal av.
Václav — jako druhdy av. Vavřinec Říma a avatý

těpán Jernealému, slávou a radostí nám. Mačenictví
jeho jest vítězatvím křesťanství rozhodného i veřejný
šivot pronikajícího nad křesťanstvím e pohanstvím
smíšeným.

Trojí boj jsem vám tedy předvedl, tři bojovníky
svstóho Vavřince, Štěpána, Václava jsem vám před
stavil; tři vítóze nad pohanstvím, židovstvím a zpo
hanštělým křesťanstvím jsem vám připomenul.

A proč jsem tak učinil? To je proto, že i dnes
a to nejen vo světě vůbec, ale i ve vlasti naší a
v diecési naší trojí tento odpůrce nám hrozí. O nic
jiného totiž neneilují nepřátelé Kristovi, než aby se
vrátilo staré pohanatví. Již zevně se knihami, novi
nami, ústy hlásá učení,
úplně zavrhuje. A vzpomeneme-li, že veliká část
novin je v rukou židů, vzpomeneme-li, že po celém
evětě rozšířena tajná epolečaost svobodných zed
nářů, která ve všech státech usiluje 0 zničení křes
fanství bezbožeckými zákony a školami a kterak se
jí to daří, ta vidíme i toho druhého odpůrce, s kterým
bojoval av. Štěpán. A tak jako tedy druhdy proti sv.
Vavřinci a svatémo Štěpánoví a tím ovšem proti křes
fanství stálo a bojovalo pohanství a židovství, tak je
to podnes.

Avšek Bohužel, I ten třetí nepřítel, ten odpůrce
svatého Václava vystupuje dnes ve světě a též u nás
proti Ješíši Krieta. Does jsou mnozí, kteří v církvi
katolické zůstávají, ba rádi se i křesťany nazývají,
ale vědonce nevědouce brání tomu a bojují proti tomu,
© co ku povznesení avého národa usiloval av. Václav.
Jest to proniknutí celého našeho nejen soukromého,
nýbrě i veřejného života pravým a opravdovým křes
fanstvím © A tomuto odporu proti proniknutí života
našeho čistým a opravdovým křesťanstvím dali krásné
jméno liberalismu čili evobodomyslnosti. Ale dnes už
každý soudný člověk vidí, že to není jen svoboda
myšlení, ale svoboda žití. A proto vším právem ta
kovíto křesťanéjsou emíšeninou pohanství a křesťanství,
s tato smíšenina jest tím nebezpečnější, čím více vol
nost hřešení člověku lahodí, kdežto přísná kázeň ži
vota křesťanského přemáhání sebe ukládá. Slabé pak
mysli uchvacuje tento pobansko-křesťanaký liberalis
mus tím více, čím více ee mu podařilo dáti tomu, oč
již av. Václav usiloval, totič životu rozhodně křesťan
skému, potapné jméno klerikalismu, jehož se podnes
mnozí, jinak třeba vážní mužové, hrozí. — Ale tak
se stalo, že zuří dnes u nás boj podobný boji Boles
lava a strany jeho proti ar. Václavu.

A co jest nám tedy činiti? Pohanství, židovstvo
a spohanětělé křesťanství čili liberalismus stojí ta

roti Kristu a víře naší. Myslím, žo tu musí býti
eslem naším: Sv. Vavřinec, av.Štěpán, av. Václav!

Oheň víry a lásky Kristovy, který hořel v těchto třech
duších, musíme rozněcovati v duších svých. Bude-li
tento obeň víry a lásky Kristovy vřelejší, než oheň
vášní, které zaří v ardcích našebo trojího odpůrce,
zvítězíme i my. A proto jest třeba shasínající světlo
víry v duších znovu rozsvěcovati a stydnoucí oheň
lásky ke Kristu snova rozplameňovati.

To ovšem děje se hlavně plněním příkazu Kri
stova, kterýž řekl apoštolům — a tudíž i jejich ná
stapcům — biskupům a kněžím: (Mť. 28, 19.) Jděte,
učte všecky národy, křtíce je a učte je zachovávatí
všecko, cokoliv jsem přikázal vám čili vykonáváním
trojího úřadu Kristova učitelského, kněžského a pa
stýřekého.

Ale časy json tak amutné, nepřátelé tak chytří,
že nepostačí obyčejný až. posud spůsob vykonávání
toho trojího úřadu Kristova v církvi čili dachovní
správa vůhec. Dnes třeba dáti nám pozor na slova
našeho Spasitele řkoucího, še synové tohoto světa

chytřejší jsou nad syny světla. Luk. 16, 8. Což divu
tedy, še jest přesvědčením naším, že se máme učiti
bojovati od synů toboto světa. Vědyť je to i v oby
čejném válčení tak. Má-li odpůrce novou, lepší zbraň,
musí si ji poříditi i ten, komu válkou hrozí. A proto
upozorňuji, že trojí odpůrce náš ožívá krom jiných
zbraní také schůzí a sjezdů, kdež řeční a oheň čili
zápal pro ta věc, kterou chce provésti, v duších lidu
sbromážděného rozněcoje. A proto naučili ee katolíci
téže sbraně užívati a konají schůze a slaví sjezdy,
při kterých ui hledí rognítiti v sobě ten k boji proti
odpůrcům potřebný oheň víry a lásky čili oheň horli
vosti o to asilující, aby pravé s rozhodné křesťanství
pronikalo zase veškerý život náš.

Z té zajisté velice důležité příčiny chceme te,
uejmilejší, i my katolíci česko-slovanští z Čecha
Moravy sejíti dno 34. a 25. srpua t, r. v Hradci Krá
lové k takovému ajezdu. Nenechte se, prosím vás,
ničím mýliti. Ten trojí nepřítel bude se ovšem ozý
vati. Novopohané, šidovstrom placené noviny a smí
šení s pobanstrím liberální křesťané budou proti
sjezdu mluviti, psáti a štváti. Pasti se — jak to
beztoho vždy činí — do boje zvláště se ulovem kle
rikalismae. Pamatojte, že veliké dílo sv. Václava,
ušlechtění, vzdělání, ba i od záhnoby zachránění na
šeho národa dnes by nazváno bylo — klerikalismem.
Na to tedy nic nedbejte. Nepřikládej nikdo rukou
svých k tomu, k čemu Štváči přiměli svatého Václava.
Ale ani lhostejně na tea boj křesťanství proti trojímu
odpůrci buď z pohodlí, nebo ze zisku, nebo ze strachu
hleděti není dovoleno, není čestno. Ne! Vlažnost a
chladnost nevítězí. Oheň daší svatého Vavřivce, sva
tého Štěpána a svatého Václava zachrání nejen kře
stanství vůbec, nýbrž i národy od zábuby.

A proto, kdokoliv jen můžeš, vzhůru do Hradce
na ejezd! Všickni ovšem nemohou jetí, ale všíckni
mohon se modliti. A proto prosím: Modlete se za
zdar sjezdu našeho! Modlete se k Ježíši Kristu,
prosme o pomoc Rodičku Boží a svaté patrony naše.
Za tou příčinou nařizají tedy, aby 80 v den Nanebe
vzetí Panny Marie ve všech kostelích, v kterých se
bude odpolední pobožnost konati, vystavila veřejné
Nejsvětější Svátost Oltářní a to aspoň na půl bodiny
k tichému uctění, a po půlhodině aby 8e konala
tatáž pobožnost, jak ji nařídil sv. Otec pro měsíc
říjen — totiž růženec s loreténskou litanií, k čemuž
budiž přidána modlitba církevní o sv. patronech
zemekých. Ovšem, i potom ještě v soukromí modlit
se budeme za zdar sjezdu našeho.

Všecko pak záleší na tom, abychom, chtíce pro
niknouti život veřejný křesťanstvím, sami dříve 0 to
usilovali, abychom tak živi byli, jak Kristus Pán velí.
Nehoří totiž v srdci lidském jen oheň lásky, hoří tam
též plameny našich vášní, našich nepravostí. Ty
hleďme v tyto dny obzvláště přijetím avatých avátoatí
dusiti a o to usilovati, oč dnešní církevní modlitba
prosí, řkone: Dejž nám prosíme, všemohoací Bože,
bychom mohli plameny nepravostí naších uhasiti, jež
jsí sv. Vavřinci popřál, že zápaly muk avých přemohl.

Končím s tím výslovným přáním, abych vás
mnoho. velmi mnoho spatřil v Hradci Králové, kdež
dne 24. erpna před začátkem ejezdu také nově upra
vené věže starobylého biskapského chrámu, světiti
hodláme. Tak tedy na sbledanon! Milost Pána našeho
Ježíše Krista, láska Boží a účastenství Ducha svatého
budiž se všemi vámi. Amen, 2. Kor. 13, 13.

Dáno v Hradci Králové v srpnu ke dni svatého
Vavřince 1. P. 1902.

Edvard Jan Nepomucký,
biskop.

Politický přehled,
Předseda ministerstva dr. Kčrber meškal

v úterý v Ratotu u předsedy min, šl. Szcélla,
vyjednávaje s ním dále o rakousko-uherském vy
rovnání. Dne 8. srpna bylo skončeno třetí čtení au
tonomního celního tarifu v poradách odborných
referentů obou vlád. Z toho se soudí na příznivý
další průbéh vyjednávání,

Výkonný výbor lidové strany na Moravě
schválil další trvání součinnosti se strannou ná
rodní pro příští volby do snému zemského, ale
zamítl usnesení strany národní, aby vyjednáváno
bylo také se stranou katolicko-národní o volební
kompromis.

Stávka polních dělníků v Haliči není dosud
skončena. Na mnohých místech už sice pracují
dělníci hlavně cizí, ale pod ochranou vojska.

V Temešváru byla v neděli schůze, na níž
jednalo se o krocích proti vzmáhajícímu se vy
stěhovalectví z Uher, ŠÍ. Széll odřekl účastenství
své na sjezdu proto, že prý vláda sama upraví
otázku tu zákonem.

Dne 5. srpna konala se v Rogatičských
lázních za velkého účastenství národa oslava
Goletého doktorského jubilea ďákovského biskupa
Strossmayera,

Ve venkovských obcích francouzských odpor
proti uzavírání škol řeholních se vzmáhá. Pod
plukovníkSaintRemyveVannesu,jenžs oddílem
vojska měl zkrotiti odpor obyvatelstva proti uza
vření škol v Ploermelu, vzepřel se tomuto rozkazu
prohlásiv, že jeho náboženské city mu zakazuj
spolupůsobiti při uzavírání řeholních škol. Za to
byl odsouzen k vazbě na pevnosti.

Korunovace krále anglického Eduarda konala
se 9. srpna v Londýně za veliké radosti národa,
ale s programem valné zkráceným. Den před lím
vydal král poselství ku svému národu, děkuje za
účast, kterou měl lid, když král onemocněl.

Schůze cara Mikuláše s císařem Vilémem
v Revalu se v sobotu skončila. Oba panovníci
prý se k sobě velmi přátelsky chovali, ale neznámo,
o čem jednali.

Biskup Zwierowicz, svého Času na rozkaz
ruské vlády do vyhnanství poslaný, povolán zpět
jako představený diecése sandomířské,

Makedonský komitét rozesílá pamětní spis,
v němž opětné se žádá samospráva, jinak že po
žadavkům macedonským zjednána bude platnost
ozbrojenou mocí.

Skutečným pokrokem k lepšímu v nynějším
postavení našich šen bylo by navrácení se k my
šlénce klášterů. Radikální boj proti klášterům byl
a jest jedna a největších pošebilostí reformace a
liberalismu.

Protestantský lékař Dr. Měbius.

Zprávy místní a z kraje,
Hucův fomd. Tyto dny rozbazován byl po

Hradci nákladem „Dobroslava“ vydaný leták o výbodách
Husova fondu. Uznáváme milerádi, že nemajetcé stu
dentstvo české potřebuje vydatné pomoci při svých
stadiích ze strany majetnějších tříd národa, ale uo
můžeme pochopiti, že by podnik tak v jádra dobrý
potřeboval tolik jarmareční reklamy, jakou odporačají
bradečtí akademici obecenstva podpůrný svůj fond.
Dryačnickým spůsobem jako „laciný žid“ na jarmarce
odporačaje se vám tento podnik a vypočítává se, že
již 115.000 K vydal Husův fond za 6 let na pod
porách stadentstva universitníma. Domníváme se, že
cifry mlaví samy sebou a proto dle našeho nábladu
mohli si mladí pánové po ciforném výkazu odpustiti
nízký výpad na „morovou ránu národa českého“, totiž
na klerikalismas. Místo tohoto mladického Žvástu
mohlo se raději obecenstvu posloužiti výkaze.., mao
holi studentů za tyto podpory vystudovalo a jak vůbec
s penězi přijatými bylo naložeuv. Spoleblivými těmito
údaji mohla by se aspoň rozptýliti Často pronášená
obava, že podpory Husovým fondem udíloné nejsou
organisovány dle skutečné potřeby a hodnosti podpo
rovaných, Takový výkaz o řádně využirých pod
porách musil by mnohem více obecenstvo pobnouti
ka štědřejším obětem nežli nabubřelý žvást o klert
kálním moru. Chceme věřiti, že podpor dostává se
jen řádným studentům a že přinášejí sebrané tisíce
náležitý úrok ve zdárném prospěchu podporovaných
a proto čekáme, že příštím rokem dočkáme ne více
cifer a méně žvanění.

Proroctví. Z helvotskéhoČasu se dovídáme
již na kolik neděl předem, že podá Dr. Klumpar na
„Obnova“ žalobu pro arážku na cti. „Porotní líčení
bude ae konati asi 2, září a dle všech okolností se

„Obnově“ její osočování nevyplatí.“ Tato informace
helvetského lista a předběžné naše odscození vzbu
zuje zajisté zaslonženon pozornost. My jsme žaloby
ještě neobdrželi a Čas již „dle všech okolností“
prorokuje naše odsouzení. Tak daleko to snad ještě
nedošlo, aby straniotví zozhodovalo o vině aneb nevině
obžalovaných,

Úmartí. Pan Bynek Lhotský, měšťan a bývalý
starosta kr. věn. města Hradce Králové, zemřel dno
12. srpna t. r. v 74. roce věku svého. Pohřeb koná
ge zítra na hřbitov ev. Jana na Zámečku.

Wuarovosť. Anna Poláková, 10lotá dcera zdej
šího majitele povozů p. Václava Poláka, byla dne 6.
t. m. několika výrostky z Nov. Hradce Král. poražena
k zemi, při čemž si zlámala ruku,

Loví duše. Již vícekrátejeme poukázali na
povážlivý zjev, že akademická mládež v „Dobroslava“
sdružená dává se vykořisťovati zdejším pokrokářským
bankrotářům, kteří zneužívají nezkušené, snadno vznět
Jivó mládeže za stafáž ku svým nekalým plánům.
Jsme přesvědčení, že si dotčení evůdcové mládeže
dobře pamatují naše upozornění na tuto zboubnou
jejich činnost a proto jsme nepovažovali ani za nutné
o letošním studentském dni svá slova upakovati. Jeť
sice zdárná výchova mládeže zájmem celého národa,
ale mladí páni z „Dobroslava“ jsou skoro všichni pod
pravomocí otcovskou a proto mohli jsme v tom směru
všecku zodpovědnost za porušenou výchovu přenechati
otcům, kteří nejlépe pocítí na svých synech praktické
výsledky boucharonské výchovy pokrokářské v neko
nečném odkládání státních zkoušek a ve zdvojnásob=
něné době studijních let. Mobli bychom ze samého
Hradce Králové předvésti nádherné přímo exempláře
takových „věčných“ atudentů a stálých stravníků leh
kověrných otců, ale byla by to pro ně zbytečně pro
kazovaná čest. Pobíhajíť zcela volně po Hradci, takže
se každý může na ně podívati. Mnozí z nich dosáhli
skvostných rekordů ve „studiích“, neboť 20, ano až
30 semestry leckterý z ních může se pochlubiti. Tyto
výtečníky to snad přece mrzelo, že jsme senechtěli
vnucovati otcům za rádce ve výchově Bynů a proto
opětně v Časo neopomenuli nás upozorniti, že „Do
broslav“ etojí v první frontě proti vzrůstujícímu hnatí
klerikálnímu v našem městě, Věnujiť tedy členové
„Dobroslava“ dle udání Časn zvláštní pozornost hra
deckým klerikálům. Sdělení toto nás nepřekvapilo,
protože známe dosti nynějších i bývalých členů téhož
„Dobroslava“, kteří dovedli nejen za dob středoškol
ských stadií, ale i po skončených studiích hradecké du
chovenstvo vyhledati při různých svých potřebách 8
výsledkem. Vyhledávali a vyhledávají i vůdcové po
krokářských směrů hradecké klerikály se zvláštní hor
livostí tehdy, když se ocitli s pokrokovými pokusy na
dlašbě ulice. Nepověděl tedy Čas nic nového, když
oblásil, že studentstvo z „Dobroslava“ o hradeckých



klerikálech ví. Blouznění dopisovatelovo o škodlivosti
IJerikalismu v Hradci Králové a o jeho podporách
markami, lirami, librami a nejvíce franky francour

ských febolních řádů“ udílených, lze přičísti buď na

účet alkoholismu sneb na účet touby po nějakých Be:dobných podporách. Jsme přesvědčení, že by kleriká
lové hradečtí milerádi dopisovateli Čaen udfleli ně
jakou provisí, kdyby se ma podařilo trochu těch za
hraničných peněz do Hradce svézti. Ke konci své od
povědi na výrony Časudovolíme si opakovati starou
svou výstrahu akademické mládeži: Vybírejte si za
vzor jenom ty lidi, kteří svědomitě plní své povinnosti,
jsou poctivými, nezištnými pracovníky, ať již so hlásí

jakémakoliv politickému směru. Varajte ne však
darmochlebů a povinností svých zanedbávajících mužů,
byť vás radikálními frásomi oslňovali, Radikaliam ná
rodu našemu vždy škodil, protože nestaví, nýbrž jenom
boří. Kn stavbě jest potřebí energie a intelligence,
ku bourání stačí každý obyčejný nádenník. Buďte
pánové intelligonty a nedejte se najímati za nádeníky.

Majitelé domů, kteřísnadtiskopispřiznání
výnosu nájemného posud neobdrželi a jež jsou povinni

ati, vyzývají se proto, by ge o tiskopis v osmi
ech u c. k. okresní hejtmanství neb a porkmistrov

ského — obecního úřadu přihlásili. Proti majitelům
domů, kteří v ustanovené lhůtě přiznání nepodali,
zakročí se dle ustanovení $ 11. patentu o dani do
movní ze dne 23. února 1820, Opomenutí přiznání
nikdo nemůže omluviti tím, že poučení neobdržel.

Při vichřlel a bouři dne 7. t m. udeřil
blesk do domku Anny Panenkové, výměnnice ve Fa
rářetví u Hradce Králové. Domek se v rychlosti vzňal.
Bleskem omráčena byla tam bydlící Kateřina Čmůková
e malým děckem. V chlévě pak zabita koza a omračen
kůň a kráva. V přistavoné stodůlce zničena všecku
úroda,

K stára. Dne 7. t. m. oběsila se v Kuklenách
asi G0letá Anna Kubcová. Před tím v bytě vše zni
čila. Peřiny rozpárala a peří rozházela, šaty tou
čovy roztrhala atd., tak že ve avělnici byla pravá
spousta. K zoufalství prý ji dohnaly rozbárané poměry
domácí (žárlivost?).

Z Náchoda. Umělecká výstava těší se po
tři neděle zasloužené pozornosti naší veřejnosti a za
tou příčinou prodloužena o týden do 17. srpna. Kdo
neměl dosud příležitosti ji navštíviti, nedá si zajisté
ujíti této příležitosti. Je to výstava u nás jediná
svého drahu. V poslední době rozmnožena o kresby
J. Sovy, o Codex vyšebradský, Oráče Strangovaaj. v.

Dar. Pí. Anna Sedláčková, majitelka domu a
vdova po staviteli v Praze, osvědčená dobroditelka
farního chrámu Páně v Ronově, věnovala ve prospěch
knihovny katol. spolku „Rovnost“ v Ronově 10 korun.
Zaplať Pán Bůh!

Výlet ma Horavu, jejž pořádajíhospodář
ské spolky pardubický a chrudimský, potkárá se
e hojnou účastí nejen v krazích rolnických, ale i ve
všech vrstvách společenských. Program výletu: Dne
23. erpne odjezd z Pardubic o 6. hod. ráno; účastníci
mohou přistoupiti na všech etanicích až do České
Třebové, Příjezd do Rejce v 9 hod. 50 minut. Odtud
na Macochu. Oběd ve Sloupu za 70 h, návrat do
Blanska. Drabou pak na výstavu do Vyškova, kdež
je 24. odpol. manifestační sjezd. Dne 2, srpna dle
volby účastníků prohlídka statků v okolí Vyškova,
nebo prohlídka Brna a jeho českých ústavů. Jízdní
lístek platící 6 dní bude státi asi 7 K. O legitimaci
co nejrychleji třeba se přiblásiti u svého hoap. spolka
neb u p. prof, Stříteského v Chrudimi.

Z Vejvamovle. Silná vichřicerozzuřila se
zde dne 7. t. m. o 4. hod. odpoledne a způsobila dosti
škod, hlavně na etromech. Nejenom že aklepala mnoho
ovoce, ale i polámala větve stromů, aneb docela je
ve pni zrabla. I na staveních prováděl vichr svou
vládu. Kde na polích bylo obilí avázáno a v mande
ly postaveno, byly tyto rozmetány a daleko vichrem
donemeny. Ještě bylo štěstí, že vichřice ta netrvala
dlouho; jinak byla by po sobě zanechala hrozné stopy,

Katolíel pod evaegelikem. V obcíZ.
okresu O. zvolili si občané starostou obce J. B.,
helvete, orpatného to nepřítele církve katolické, ač
celá obec je křest, katolickou, Nyní však litují ne
předložené volby, Na nedávné schůzi oboc. zastnpi
telstva pustil se milý p, starosta B, do jednotlivých
členů (zvláště do člena Š.), týraje je urážkami,
mravní cit a katolickou mravouku vůbec tak enižují
cími, že ze schůze raději odešli. A členovi S,zasla
B. dopisvici s pěkným pohledem, již by se neudvážil
napsati málokterý nevzdělanec. Snad konečně občané
otevrou oči a poznají své povinnosti, Katol, spolku
v obci třeba, aby vědomí katolické se utužilo, a ob
čanstvo nebylo světa pro smích, že se dává na pro
vázku voditi a arážeti levjakým vášnivým nevzdělancem.

Z Knapovee. Čtvrtek 7. t. m. byl nám
pravým dnem hrůzy. Kol čtvrté hodiny odpol. rozvířil
se z brozných černých mraků strašlivý vichr nad kra
jinou naší. Věkovité stromy jako třísky podpalné
mžikem zlomeny, střechy taškové i břidlicové daleko
zonášeny. Kostelní střecha a věž velice poškozeny.
Staletý javor na hřbitově přeražen. Pádem jeho za
své vzala značná čásť zdi hřbitovní, jakož i litá vrata.
Spolu poškodil značně etodolu farní. Vše odehrálo se
sice v pěti minutách, ale nezapomeneme na to do smrti.

Velkostatkář lidamil. V našemtýden
níku již často atala ee zmínka o blahodárné činnosti
velkostatkáře golč.-jenfkovského vya. p. Rich. Fiedlera
a opět s potěšením zaznamenáváme gprávu, kterou lidu
milnost jeho staví ae do světla nejlepšího. Říkává ee,
če krajské bláto je upřímné, ale na okrese čáslavském
kolem Kozoblod a Chválovic a pak na okrese baber
ském kolem Vlkánče je hluboce srdečné, Dva páry
bujných ořů tě nentáhnou, kdybye byl třeba okresním
starostou. A v takových utěšených poměrech strádé
obyvatelstvo drahná léta beze vší naděje. Nikdo se
ho nenjme; okres haberský odkazaje na čáslavský
a čáslavský na baberský a pantátové — no ti jenom
saframentujou, až tu přijde pomoc = jeníkovakého

zámku — kámen zo vozí — ailnice se starí. Přede

dvěma ly oaposl jsme o jeníkovském panu velkostatkáři „Pane „ takových patronů houšť“, ale dnes
pod dojmem, fe jsme z bláta vysvobození, voláme
skromněji „Aspoň tohoto jediného nám na dlouho ve
zdraví zachovej |"

Abiturleati rychnovského gymna
sla z r. 1877 sešli se po 45 letech v Rychnově
n. Kn. ve dnech 2. a 5. arpna. Všech, kteří toho roka
matarovali, bylo 27. Sedm £ nich až zomřelo.
Z ostatních dvacíti dostavilo ee ke sjezdu 18, a to:
MUDr. Frant. Albert, lékař z Kostelce u. Orl., Jos.
Forejtek, učitel v Potštýně, Bud. Jedlička, c. k. školní
inspektor v Tarnově, JODr. Jos. Kliment, advokát
z Prahy, Frant. Jití Košťál, farář ve Skuhrově, Břeti
alav Matějka, o. k. notář v Novém Městě n. M., Vítěz
Mináfíček, restanratér ve Studánce, JUC. Frant. Nac,
kand. adv. v Kostelci n. Orl., JUDr. Václav Pobl,
advokát v Opočně, Jan Školník, c. k. prof.v Badě
jovicích, Celestin Štauber, c, k. notářv Lomnici,Jos.
Tobiášek,c. k. prof. v Pelhřimověa JUDr. Jan Vostře
bal, advokát a purkmistr v Nor, Městě n. M. —
V sobotudne2. sešliseúčastnícisjezduk společnému
pohovora v hotelu „Procházka“, V neděli o 9. hodině
dopol. obětoval mši av. za zemřelé učitele, spolužáky
a všech rodiče i dobrodince dp. P. Frant. Jiří Košťál.
Dojímavo bylo, še mu při oběti nejavětější ministroval
jeho spolužák p. Břetislav Matějka, c. k. notář. Po
25 letech miniutranci — nezapomněl a za ni se ne
styděl. Po mši avaté promluvil dp. farář Košťál ko
svým soudrabům několik slov od oltáře. Všechny
soudrahy a četné jiné účastníky dojala upřímná jeho
slova tak — že alzeli — ještě i před kaplí hřbitovní.
Na břbitově navštívili účastníci sjezda hrob P. Do
minikaPulkrábka, bývaléhořiditelegymnasiaa P. Fr.

Šumpíka,kolegya jiné hrobyjim m a milýchPak dali se všichni fotografovati a prohlédli si třídy,

gymnepie, kde atadovali. Po té odebrali ae do „Stuánky“ na společný oběd. Hostmi byli řiditel Ho
epodka, dr. Kouřil, dr. Flanderka, purkmistr Rych=
novský a Al. Wolf, radní města, Celý ejezd byl zda
řilý a vyznamenával ge srdečností a apřímností.

Oslava třicetiletého kněžství konala
se v neděli dne 27. t. m. v Nebeské Rybné. Vdění ko
látorníci farní osady tamní jakož i sousedé a upřímní
spolabratří na vinici Páně doprovodí v ten den jubi
lanta vldp. Jana Šrámka, faráře v Nebeské Rybné a
vikariátního sekretáře, do chrámu Páně, kdež také při
této příležitosti posvěceny byly sochy N, Srdce Páně
Panny Marie.

Z Dolních Královie. Dne3. m. erpnab.
r 8 bolem a žalem 8e loučil vldp. děkan P. Vilém
Chmelíček a farností Čechtickou, aby nastoupil nové
působiště jako děkan v Dolních Královicích. Po1. hod.
odpol., uděliv velmi četně přítomným osadníkům far
nosti Čechtické slavnostní požehnání N. S, Oltářní,
odebral se vldp. děkan v průvoda osadníků, školní
mládeže k soše Panny Marie na náměstí, kterouž před
krátkým časem za přispění Jeho Jasnosti knížetePána
z Auerspergu a z dobrovolných příspěvkův značným
obnosem zbudoval. Zde loučil se vídp. děkan tklivými
slovy se všemi a přál všem osadníkům všeho dobra
a hojného požehnání, Velice mile napokojilo příto uné,
když pan starosta obce Čechtické poděkoval p. děka
novi za jeho veliké zásluhy, za vše, co pro kostel,
město a farnost vykonal a přál mu po zásluze dlouhá,
spokojená léta v Dol. Královicích. Obecní zastupitel.

echtické j nenovalo vldp. děkana čestnýta měšťanem
echtickým. Pan děkan mocně dojat, děkoval p. sta

rostovi za vyznamenání, načež rozloučiv se ještě se
všemi, nastoupil za hlasitého štkaní věrných osadníků
cestu do Dol. Královic, kamž doprovázen obec. zasta
pitelstvem, sborem učitelským, klubem velocipedistů
u přečetnou inteligencí z Čechtic. Na cestě do Dol
Kralovic uvítán vldp. děkan četným banderiem, kteréž
daleko vyjelo svému duchovnímu pastýři vstříc. Na
hranici farnosti Dol. Královické očekávala vldp. dě
kana v četných povozech veškerá inteligence, obec.

ředstavenstvo a přednostovéúřadů,spolků sj. V Dol.
rálovicích zatím a nevýslovnou radostí očekávali

u slavnostní brány příchod vldp. děkana. Od brány
ku chrámu Páně utvořen po obou stranách špalír,
jejž tvořili: I. a II. živnost. společenstvo, tasičský
sbor, Odbor N. J. Pošumavaké, Občanská Beneda, Okra
šlovací spolek, Odbor Ústř. Matice Školské, Červený
kříš, okros. hospod. leanicko-průmyal. spolek. Uvnitř
špalíru stála školní mládež. Po slavnostním uvítání
doprovodily p. t. korporace a spolky p. děkana do
chrámu Páně, kdež nový dachovní pastýř děkoval
všem za milé, srdečné přijetí a žádal za podporu v
těžkém povolání svém. Na to následovalo požebnání
N. Sv. Olt. Farnoat Čechtická u vděčné paměti s
věrné lásce vzpomínati bude vzorného působení vldp.
děkana P. Vil. Chmelíčka v osadě Čechtické a blažené
dni působení jeho nikdy nevymisí z paměti osadníků.

% Cerekvice a Hořle. Dívčí fer. vsada
byla jako každoročně opět pozvána do města Hořic.
Hned v úterý ráno dne 6. t. m. vypravily se tam
dívky ranním vlakem. Na nádraží očekávaly je el,
učitelky Maťátková a Ronsková, jakož i p. řed, Josef

Černý 8 dp. Melichem. Uvedeny byvše do města,
odvedeny jsou do jednotlivých rodin, kdež se jim
dostalo znamenitého pohostění. Po svačině provedli
je shora jmenovaní po městě, načež večerním vlakem
vrátily se rozjařeny do zámku J. V. císaře v Oerek
vici. Výlet náš vydařil se skvěle, neboť i příroda
sama přála nám. — Zásluhu o vycházku mají kromě
jmenovaných vdp. P. mons!gn. B. Hakl, papežský
prelát v Hořicích, dp. F. Zajíček, zámecký kaplan
2 Cerekvice a starosta města Hořic p. dr. Tomsa.
Hned drahý den vyšly dívky na Chlum, známé bojiště e r.
1866. Kolonil doprovázel a tem svačinon pohostil
osvědčený a vzácný příznivec náš vletp. MUDr. A.
Machek se svou chotí, kteří ihned uvolili ae vzíti sí
1 2 dívek k sobě na drahou část prázdnin. Vzácný
tento příklad lidumilnosti kéž najdé hojného následo
vání! — Na Bojišti přítomný pan Kopecký, c. k.
školní rada z Vídně, podělil dívky pivem „ns posil
něpou k jich domova.“

Exoreicie ma Hoře HNatky Boží

“ Králík odbýványbyly od 4.—8. srpna t. r.častnili ae jích následující P. T. pánové: Bamke,
farář v Lentmannedorfa v Pruském Slesaku, Dudek
Alois, farář z Žichlínek, Fiegel, farář v Peterawaldu
v Prnekém Slezsku, Havla Václav, farář v Pěčíně,
HlavsaVáclav,bisk.vik.tajemníkafarářv Rokytnici,
Hnátek Jan, farář ze Skorenic, Holeček Jan, vicerektor
koleje Arnošta z Pardubic, Holmann František, farář
5 Červeného Potoka, Kubík Jossf, farářs Kórbro,Matsko
Václav, farář z Kocleřfova, Nenman Josef, katecheta
= Tratnova, Novák František, zámecký kaplan v Žle
bích, Nyvlt Antonín, děkan v Ústí n. Orl., Srětelský
František, farář v Bartošovicích, Schembera Alois,
katecheta v Žacléři, Trnka Josef, kaplan v Bojanově,
Zieria Karel, kaplan v Trutnově a Zo riegel Jan, farář
v Bořikovicích. — Po poslední meditaci oslovil jeden
z nich důstojného exercitatora p. ministra P. Haase
asi následovně: Opustil jsme avé osady, bychom si
v těchto posvátných místech jednak odpočinali,jednak
nových sil vyprosili v boji, který ae s námi vede, Vy,
důstojný pape, pozdravil jete nás hned při našem
příchodu alovy: „Pax vobis“ a na těchto slovech zbu
doval jste své pěknémeditace. Bohu dík, obého jsme
nebyli. Klid dušei sílu k dalšíma boji o posvátný
statek naší sv, víry, boj ten šťastně skončí, víme
se slov Páně: „A brány pekelnéji nepřemohou“.Vboji
tomjednánehlarněonás, bychomvytrvali,ašpovolá
nás z bojiště tohoto světa Pán náš — tam k pokoji
věčnému. A abychom toho dosáhli, prosíme, modlete
se na tomto posvátném místě za exercitanty z roku
1902. — Na telegram Jeho biskupské Miloati do
Chrasti zaslaný došla odpověď: „Důstojným exerci
tantům dík a biskupské požehnání. Episcopus', Těžko
loučili jsme ee s tím krásným místem, kde oověšili
jeme na duchu i na těle; vždyť zakusili jsmena sobě
pravdu slov Páně: „Pane, dobře jest zde býli".

Stavba mového chrámu v Náchedě.
Stařičký a vetchý kostelík z roku 1910 nevyhovuje

nikterak nynějším poměrům, pročež velice notno jest,
aby při každé vhodné příležitosti bylo před ostatním
pamatováno sbírkami na novou stavba chrámovou,
kteráž by pokrok celkový dovršila. V době od I
července do 4. srpna 1902 k účeli tomu kromě abí
rek kostelních odvedli: 160 K al, c. k. finanční pro
kuratora v Praze na splátku odkazu Matěje i Anny
Stolinových, 20 K p. Václav Skalák, lékárník, e chotí
na památka svého odchodu z Náchoda, po 10 K: p.
Aloiu Bureš ml., pokladník občanské záložny v Ná
chodě a p. František Novotný, inspektor bisknp. vel
kostatka v Chrasti, 9 K ze avatby Václ. Maršíka na
Rozkoši, 7 Kod pontniků Malo-Svatoňovických z Kra
molny a jiných k nim připojených, 6 K p. Josef
Jirmen v Bělovai, po 5 K: p. Rudolf Kavka v Čer
veném Kostelci a vdp. P. František Schmid, děkan
v Peněrbachu, po 4 K: vdp. P. Alexander Czerno
boraký, řeholník v Elosterneoborgu, vdp. P. Frant,
Czernohorský, kurat u sv, Štěpánu va Vídni a Anna
Klimešová v Doloí Radechové, po 2 K: p.J. Klogar,
rolník ve Vysokově, p. Karel Kbol, řídicí očitel na
Dobrošově, p. B. Korda, cakrář v Náchodě, p. Bob,
Košťál, učitel v Náchodě, p. Jan Ptáček + České
Čermé, p. O. Ř., sabradník v N., vdp. P, Dr. Frant,
Heyl, řiditel © Hradci Králové, p. Josef Rufer, obuv
ník v Starém Městě a dítky + pl. Karoliny Zelené
v Čermné; po 1 K: p. Frant. Havelka, mag. úředník
v Praze a p. Josef Kříž, c. k. soudní oficiál v No
vém Městě n. M. Veškerým šlechetným dárcim pro
jevojí se nejvřelejší díky se snažnou protbov ku
ctěné veřejnosti za další dobrotivé příspěvky, jež se
přijímejí na děkanství aneb zasýlatí mohou též na
spolek pro vystavění nového chrámu Páně av, Vav
řince v Náchodě přímo poštou.

Při požáru v Pláckéch v minulém čísle
oznámeném vedle nešťastníků tehdy jmenovaných i Fr.
Šteffen, krejčí a podrah, přišel o všecko io licí stroj,
jímž ei divobytí vydobýval. Lidumilům naskytá ss
příležitost i tomuto nbožákovi v bídě poleviti.

Různé zprávy,

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a ©prodeji novin p. M. Vlčkana

Příkopech.

Upozorměmí. Kdo by s p. t. pp. bradeckých
občanů chtěl popřáti noclehu na jednu neb dvě noci
(zdarma nebo za peníze) návštěvníkům katol, sjezdu,
račiž to laskavě oznámit: do čís. I, v Adalbertina. —
Účastníci sjezdu katolic., kteří jsou na noc odkázání
do soukromých bytů, so žádají, by se v den příjezdu
ve svých byteob dříve ohlásili,

Pastor © zpovědi. PastorPansoblo=Wal
mova píše v „Erang. Kirchanteg“ (v č. 20. roš. 1901):
„V katolické církvi je vhodným zařízením psstýřská
činnost snadnější, než evangelická. Ona ušní zpovědí
může ae každé jednotlivé duši snáze přiblíšiti. Evan
gelické církvi jest důležitá pastorální činnost nero
zumem, bezstarostností a nepřátelatrím znemožněna,
Jak krásnou přílešitost poskytovaly by soukroméspo
vědi, rozhřešení, otásky a napomínání kmotrů, paato
rální amiřování při rozvodech manželů, katechee snou
benců a jiné, My musíme dnes hledati jiné maty“.



Na Velehradě konale se dne 29. a 30.
července valná schůze Apoštolála av. Cyrilla a Me
thoděje, jehož účelu tak málo sí u nás v Čechách
vělmají. A přece jednota všeho Slovanstva pod pra
porem Cyrillo-Methodějským, která jest cílem Apošto
láta, něco i pro Čechy znamená. Účastníci byli uejen
z Moravy a Čech, ale i z Proského Slezaka, Boeny
8 j. —- Po schůzi Apoštolátu sešli se českoslovanětí
boboslovci k Cyrillo-Methodějské akademii, n: níž
zvláště opoatala pozoruost poslachače řeč universit
ního professora dra. Bráfa z Praby o stadiu věd 80
cislních.

Benátky se rozpadávají. Nedávnopo
děšení byli Benátčané seautím zvonice u památného
chrámu sv. Marka a nyní nkazají se trhliny i ua
jiných budovách. V basilice av, Jana a Pavla ařítilo
se veliké postranní okno 8 několik vysokých sloupů.
Povážlivým nebezpečím ohroženy jsou též staré Pro
kuracie na Markově náměstí, jevíce trhliny velmí
značné. Věž u sv, Štěpána se trhá a brozí spadnutím.
I na Palazzo Reale objeveuy trbliny. Známo, že celé
Benátky spočívají na mobutných pilotách (jeblácb),
které během čsu obnívají. Proto hrezí Benátkám
neodvratná zkáza.

Na zlé časy naříkámes přitom přecejenom
v Čechách miliony prokonříme a propijeme. V roce
1901 prokonřilo se v Rakouska za 216,111.196 K.
Největší spotřeba tabáku jest v Čechách (za 56,788.577
K). — Piva vyrobilo se v témě čase v Čechách
9,485.640 hl., z čehož spotřebovalo se tu 7,192.000
bl. Dotrovolně zaplatili jsme tedy v jednom roce za
pivo nejméně 172,608.000 K.

Zákonem o kongregacích zrušenove
Francii 65 ústavů pro neduživé stařenky, 86 nemocnic
pro šestinedělky, 99 auylů pro nezhojitelné nemoci, 1
nemocnice pro malomocné atd., 348 nemocnic a bez
platných lékáren, 611 nocleháren, 898 pracoven, 172
útalků pro tnláky, 512 „zabrádek“ dětských, 223 chu
dobinců, 670 hospiců, 691 sirotčinců, 1428 různých
podpůrných ústavů. pro podporování zadlužených a
zchudlých dělníků a přemnoho škol, na jichž vydržo
vání by vláda musila zlidu vydříti nové miliony. Ale
svobodní zednáři, jichž ve Francii a v koloniích 25,000,
ei tak přejí,

Slováci si pemáhají. Nenítomudávno,
co slovácká obec Biskapiceu Uher. Broda na Moravě
koupila hraběcí velkostatek. A v těchto duech někteří
občané v Kaňovicích v témže okresu konpili od hra
běte Dr. V. Konnice les ve výměře 35 jitor, blavně
pomocí mladé ještě záložny Raiffeisenové, Říkává se,
Ze Morava jest BI) let za Čechami a zatím obce
slovácké ve svépomocí účinněji pracují nož české. Ani

„kousek země-ať nepřijde do rukou cizáckých a nám
nepřátelských — bodiž naším besleml

Ministr spravedlnosti barom Spons
Boden je sice Němec, nás Čechy v lásce příliš
nemající a přece matkou jeho bylaČeška, která ne
znala ani slova německého, Dle matričních zápisů
s r. 1837 oddán byl Karel Spens z Bodena s Marií
Chlumskon, dverou domkaře v Janově a Marie, rodem
Veselé z Myskovic.

Češí a Němel. Pro 30.362Němcův Praze
8 předměstích vydržuje stát 6 gymnmasiía 4 reálky;
pro 435.130 Čechoslovanů tamže 7 gymnasií a 6
reálek. Na jedno něm. gymn. připadá průměrně 163,
na jedno české 328 žáků. Dle národnosti bylo na
něm. gymnasiích 106 Čechoslovanů, 488 Němců a 4:0
šidů. Na něm. reálku připadá průměrně 336, na
českou 615 žáků. Dle národností bylo na něm. reál
kách 256 Čechoslovanů, jen 461 Němců a 610 židů.
Německá gymnasia vyžadují nákladu 564.200 K, jeden
žák asi 649 K; česká gymnasia vyžadují 621.660 K,
tedy jeden žák pouze 270 K. Náklad na něm. reálky
byl 392.000 K, na žáka 293 K; náklad na čes. reálky
584.560 K, na žáka 182K, Pakže jsou Němciutiskováni.

Proti uštknatí zmijí. sletýVilemStencl
z Adersbachu byl v lege uštknat zmijí do noby. Rána
začala hochovi záhy otékati. Rodiče hochovi užili pak
následujícího prostředku. Do díry v zemi vyhrabané
nalili podmáslí, načež musil tam chlapec atrčiti pora
něnou nohu, pod kolenem silně staženou; po chvíli
pak nohu z díry vytažonou obalili eměsí z hlíny, pod
máslí a octa a ponechali obal asi 2 hodiny na noze,
načež oteklina úplně zwizela.

Vzácný obraz vyjde k Vánocůmnákladem
Nového Života v Novém Jičíně, totiž Jeneweinora
Dolorosa, mistrovské dílo českého umělce první veli
kostí. Bude to luneta v tubém okraji, provedená nej
jemnějším barevným avětlotiskem, 65 ctm. dlouhá a
42 om. vysoká. Reprodukce provádí ee pod dozorem
mistra samého v pražské Unii. Dílo to bude vydáno
v obmezeném počtu výtisků pro subekribenty, kteří
ae přiblásí do konce zaří, za nízkou cenu 10 K. Obraz
představuje Matku Boží, ana na Velký Pátek dopo
Jedne kráčí Jerusalemem a zdrcena bolem vidí, jak
tesaři nesou dohotovený kříž k domn Pilátovn. Tra
gická postava Matky-Punny je podána 8 neobyčejnou
něhou a silou. Rozvržení celku je monumentální.
Barvy jsou velmi delikátní. Jest u nás nedostatek
náboženských obrazů od domácích mistrů. (Přihlášky
adreseují se administraci Novéhu Života v Novém
Jičíně, Morava.) Původní rám obstará administrace
Nového Života za 10 K.

Lurdy. Rozesílaje provolání k ukončenísbírky
na votivní dar národa československého do svatyně
v Lurdech všem důst. farním úřadům, nemínil jsem
tím, aby tam, odkud již milodary zaslány byly, opět
sbírka se konala, nýbrž učinil jsem tak k vůli po
známce o pouti do Lurd r. 1903 a k vůli informaci,
eby ne pouze tam sbírka oznámila, kde se pound nic
neoblásilo. Dle docházejících odpovědí mohu soaditi,
že se přece podaří asebrati potřebný onen obnos
80.000 K na mosaikový obraz, Není ani potřebl po
řádati efěry, postačí, když se pouze ohlásí, že se

ona abírka koná, a kdo by chtěl, že může dárek avůj
odevzdati faruímu úřadu nebo přímo podepsanému.
Jisto jest, že i onejmenších a nejchudších farnostech
vejde se jeden nebo dva dobrodinci, kteří rádi na
paznačený účel přispějí. Za tkouška to stojí všade i
tam, kde se důst. duchovní správcové domnívají, že
velze nic v té věcí učiniti. == Leopold Kollsek, farář
v Předklášteří u Tišňova.

Pro nové divadle mu Moravě. V čelo
akce ve prospěch stavby nového divadla moravského
postavila se dvě první moravská města Prostějov u
Kroměříž, Obecní radu města Kroměříže vzala na sebe
protektorát veliké divadelní slavnosti, pořádané akad.
fer. klabem „Milič“ a mimo to postavila de © čelo
akce, vedoucí ka aspořádání veliké sbírky v městě,
Obecní rada města Prostějova, největšího českého
města Moravy, přadem převzala protektorát na velikou
slavnoet divadelní, jež má buditi Prostějovsko a sever
Moravy pro myšlénku divadla. V obou městech vidíme
ušlechtilé snažení v dobrém bez ohledu na politické
přesvědčení, Otázka stavby důstojného divadla jest
ovšem ovata a draba. Příklad Kroměříže a Prostějova
bode nejlepšícm hlasatelem tužeb Družetva u ostatních
měst moravských, jichž zastopitelstva stejně postaví
se v čele sběrací akce při zářijové veliké sbírce
v morovekých městech,

Sociální otázka a pam Šádek. „Hlasy
ze Siona“ prohlásily, že evangelické duchovenstvo ne
může pracovati v sociální otázce; prý má jiných sta
rostí dosti. Ačkoli se tato zásada již sama odsuzuje,
chceme přece uvásti p. Šádkovi na paměť, že by ani
u českých bratří s takovým náhledem nepochodil.
Aspoň bratří po stvrzení majestátu ústanovili ve svém
řádu, že mají kněží mladým mistrům a bospodářům
býti pomocní, když se tito do živnosti vpravují; kdo
by v dlahy upadal, toho poučovati; nechť též spory
mezi soavěrci urovnávatí a nečekají, až je rozbodne
soud světský. Cestnjícím pomocníkům mají místa za
opatřovati. — To jsou doklady, že p. Šádek lásku
k bližnímu luští ponékud pohodlněji než čeští bratří,
k nimž se na oko tak horlivě přiznává.

Za prelátem Filipem. Málokterého
českého kněze znají v celém Rakousku a v Německu
více nežli preláta Filipa, zakladatele podpůrného
spolku pro choré kněze. Neduživý, chudíčký český
kaplánek, ze zastrčené pohorské chýše pocházející,
bystrým duchem a neúmornou energií založil dobro
činný spolek, jenž vládne několika etatisíci korun a
může ve svých nádherných domech v Meranu, Gorici
a Ice umístiti téměř 100 kněží. Málokdo může aa
vykázati prospěšnějším podnikem nežli prelát Filip,
Skonal v dálné cizině po dlouholeté chorobě dne 6.
erpna a tělesná jeho echránka byla dne 13. srpna
pochována v rodné vísce, kterou tak horoueně miloval.
Ke pohřbu dostavilo se četné duchovenstvo vůkolníi
ze vzdálených krajin, deputace města Smiřic, jehož
zeanalý byl čestným občanem, n nesčetné zástupy lida
přes nepříznivou pohodu. Obec Jamné jest chudá, po
horaká víska na boka orlických hor položená, ale v den
pohřbu nescházel skoro na žádné chalupě černý prapor.
Když jsme vyjádřili nad tím avůj podiv, odpovídali
lidé: Nebožtík si to od nás zasloužil! A vskutku také
zasloužil. Zapadlé této vsi, 5 kilometrů dlouhé, vysta
věl prelát Filip za pomoci šlechetných dárců útulnou a
prostornou svatyní a věnoval z vlastních úspor vedle
jiných darů 20,000 K na základní kapitál ku vydržo
vání dachovního správce.,Koatel a bobosložba udržuje
zdravé jádro lidové v poctivé bodrosti a mruvnosti,
pročež zabezpečil zvěčnělý kněz rodné obci kulturní
obnísko a nevyčerpatelné zřídlo potěchy v sociálních
bědných poměrech. Sťastná obec, která zrodila tak
pokrokového občana knězal Mnohostranná činnost
Mgra. Filipa zaslouží obšírnějšího výpisu, nežli několik
našich řádků, Věnovali jsme však svou pobrobní vzpo
mínku velikému svému krujanu, jenž zavázal si zvláště
duchovenstvo ku vděčnosti. Nechť odpočívá v klidu
šlechetné srdce zvěčnělého ve stínu jím zbudované
svatyně a dočká se odplaty při slavném z mrtvých
vzkříšení.

Beda Křídlo, proslulý virtuos na piano,
jehož brillantní umění i naše město poznalo, v pondělí
dne 11. t. m. zemřel.

(Zasláno).

Upozornění do Chrasti a okolí!

Zápis do I. třídy na nově zřízené měšť.
škole pro chlapce v Chrasti koná se od
21. srpna 1902 každého dne odpoledne
v ředitelně školy.

(Zasláno.)

Ctěnému pánu

Janu Tučkovi,
hotoviteli varhau

v Kutvé Hoře.
Do farního chrámu Páně sv. Václava v Ko

vanicích Vámi r. 1897 postavené nové varhany
po pětiletém užívání 8e úplně osvědčily, Mírná
cena a důkladnost, 8 jakou vše bylo provedeno,
vybízí nás, abychom po Dletém račení Vám za
sloužený dík projevili a přáním, aby oavědčenému
závodu vašemu i na dále popřáno bylo, četné své zá
kazníky tak důkladně obsluhovati, jako až doposud.

V Kovanicích, dne 9. erpna r. 1902.

Václav Stehlik, Václav Petřík,
Hd. učitel. farář.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 9, srpna 1002. 1 bl.

pšenice K 13:50—14+90, šita K 10-20—11-40, ječmene
K 880—970, oves K 7-10—7-70, prosa K 000—000,
vikve K 12'50—14000, hrachu K 20*00—3300, čočky
K 1900—24'00, jahel K 18-00, krap K 16:00"—24-00,
bramborů K 390—400, jetelového semene bílého
K 96-00—00-00, jetelového semene růžáka K 3000
—2200, máku K 00-00—00-00, Iněného semene K 00:00
—0000, 100kg. žit. otrab K 12-00,pšenič,otrub K 1150,
1 kg. másla K 2-00—2'18, 1 bg. sádla vepřového K
1 76—0'00, tvarobu k 0:28—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 560—6:40, jeden g cibule K
40'00—60 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0:60 —100,
1 kopa zelí 8'00—12:00 K,1 pytel mrkve 1:00—120,
t kopasalátuK0-00 —0000,I kopapetrželeK 1-20—1'60,
1 kopa celere K 1-40—1-Ro.

Listárna redakce.
Do Kaklem. Různých „přítelíčků“,kteřísvé

mu štěbetavému jazýčku vždy dopřejí plnou svobodu,
má za nynějšího času každý dost. Tak někteří ško
dolibě překracovalí naších několik řádků v č. 42. na
potapa p. V. P. v Kuklenách; pán ten požívá u všech
lidí dobré vůle veškeré úcty s vážnosti. Snad právě
tato okolnost nsdala sběratelům klepů spáti a proto
jen honem aspoň chloapek úhony avěta „objeviti“;
kdyby byl boucharonem, krtkové by statečně zalezli.
Lidem nestranným řečeno enad dosti.

Kathreinerova oo 000
sladová káva Hneippova

o 

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská knihtiskárna,

EO ODODOVOPEN OOOOVVOA

UikůvadáníIAUVZOAMI.

Zdreen těžkým neštěstím, jež mne sho- 
řením továrny mé na zboží uzenářské stiblo, =
vzdávám tímto za přehorlivou pomoc a vše- *
liké práce záchranná

nejvřelejší dík svůj
slav,sborům dobrovolných hasičů
v Hradci Králové a na Kaklenách,
jakož i p. Frant. VodičkocA, starostovi
na Pražském Předměstí, p. K Košťálovi,

z pol. radnímu tamže a všem, již nám jakým
koli způsobem radou i skutkem přispěli a
účast projevili. Zvláštní dík můj platí
p. J. Mandelikoví, vrch. inspektoru
banky Slavie, jenž vzácnou radou svojí
k obmezení požára přispěl.

Na Pražském Předměstí,
8. srpna 1902.

Fan Hutla.
| pana80 00 D00 DODO000.0 ODDOMRNACDG S40 DOVODOSB0000
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Narštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.



Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

měty
levně a

přesně
zhoto
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KA VCL Urbi

Josef Neškudla,
c a kr dv. 6 dodavatel

v Jablonném nad Orl č. d. 86

doporučuje P. T. veledůet. duchovenstvosvůj všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

105.0BRDY bertinu)

Veledůst. duchovenstvo, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí 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, hodicí se k vánočním
dárkůma j.

Výborné creamy ku holení Natom a
MNehavíg colnimbia 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
peníze 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 vyřizují.

Prose za dobrctivou 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., Eliščina tř. 1 n.nově zařízený závod fotografický.
slenčí nholeh

»

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci

©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních pařamentů
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko ae zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
1878006. dn

VERENEEEU

Ústav ku vzdělání učitslek v Chrudimi

bd sestává ze čtyř ročníkůa z přípravky; jest
VEN tedy přijetí každoročně možné.

Ohohodní jednoroční Kurs,

„ pro dívky škole odrostlé, by vzdělati se

lěě| mohly k samostatnému vedení, neb zastávání rodičů v obchodě.

Úolav vychovávach V Olaližanách |
nor: pro dívky každého stáří, kde lze nabyti

vědomostí literních a přípravy do ústavu
| učitelského pro dívky, které nemají příle

JU
LHs.
RB)

rumy a
wino, bílé
nalní),vína

slivovici,

nových vzorků pravých vlněných látek
vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu,
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 ber zvýšení cen|

V
Na cesty "UE

doporučuje

Jos. Tomášek

— nabízí

punše, likéry, sladké ovocné
i červené,vino borůvkové (medici
sladkáavíno Šumivé (šampaňské.

ý koňak a výbornou
vše vlastního pálení a vlastní výroby. Gustav Francl v Praze

KAPESNÍ VYDÁNÍ

|

| | žitosti navštěvovati školy měšťanské v „po
(G kračovacím kursu“, Zvláště se hodí ústav

|

=| tento pro nastávající nevěsty, by se vycvi

| čily ve vaření, vedení domácnosti, ročních
| pracích (šití šatů), kreslení střihů, hudbě,

168. řeči německé, francouzské a hospodářství,
|" Přípravana zkoušky industrialních učitelek
Ia pěstounek,

Německý ústav v Kocléřová u SVÍLAV

o pro dívky, by nabyly vyššího vzdělání, |
. v hudbě, vycvičily se v ručních pracích ; |:
(šití šatů), vaření atd. Konversace německá.

pO0000

doporučuje
Bvůj 08

všech

. Stravné obnáší 30 K měsíčně, sirotci píi
jímajíseza70K. Eon

BREVÍRE
(Mechlinské, tak zvané diamantové)

tištěné na indickém papíře velkými plsimenami,

V, Neškudla
(protokolovaná firma)

SYN

Ceny is propriem pro Čechy v ohebné vazbě,
okroublými roby a zlacenou ořízkou,vkůži 82 K.

Bag“ Vazby poněkud levnější neb nádher
nější na požádání opatříme.

Dosud vyšlé dva evazky pro jarní a letní
období zašleme ihned, ostatní dva po vyjití v srpnu
neb září.

OB*> Ukáska tisku na podádánízdarma! „jj
Váha svazku 16 až 18 dkgr.

Formát brevíře 12 X 7 cm.

P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
vědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
kostelních paramentů.

O OOP OVONOATITO

Viceletá záruka.

v Hradci Králové

nVelké Podsíni ev domě pana Janečka.

Největší sklad v Hradoi Král. —

vlastní výroby

PRE“ Objednávky a opravy se přesně a v době nej

kratší ve vlastní dílně vyřizují.“jiš

Pp. továrníci a velkoobchodníci se upozorňují
na vlastní výrobu vzorkových kufrů.



há há

Nejevětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

DestevilAbbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle Ul. vyslání
přeložil Wojt. Kameš, forář vChřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8%.— Cena brošovaného výtisku 1 K

h, tranko 1 K 60 h; v tuhé vasbé celopláténné

TK% k, franko 3 K;0ků 2 E 60h; franko2K90h.
Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknih

viz v červencovémsešitu „Rádceduchovního“ r. 1896.
Časopis: SS.Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.

to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné blsk. knihtiskérné
v Hredci Králové, že ném knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepěl a
přihodnější pro členy věčného klanění nežli onu,

oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale $ my
ek k rozjímání, čebož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanční
tento spis, nepotřebuje dlouho nů nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jssná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látkn k meditacím
a kázáním. —.Díl III. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností kN. S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mbi svaté; z 1é příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteříchhojného rozšíření.

Glskupská knihilekárna.

Pro založení

hřbitovní knihy
prakticky upravený tiskopis příč

ním linováním, srch za 8 h;

juxtový poukaz na hrobní místo

pro brobaře (erců A 6 poukázek)za ;

smlouvy na hrobky,
arcb za 10 b

jakož i všecky jiné pro duchovní
správy potřebné tiskopisy nabízí

Biskupská knihtiskárna.

ONENONNATEN

VG,
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dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1860.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko.
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Belcré
dího třida 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul č 30. Budova Sv.- Vác

. a lavskésálošny,
" doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Boží

hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidaího provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

znřízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn
Původní nákresy, cenníky a rozpočty desplatné a

Jranko. Ceny levné a příznívé platební podmínky.
© Cestyk poradám konají se na vlastní náklad.a

ACIKÁÍCÍE. ÍÁCÍCÍ
* v

9 , Í a
všech různých druhů, nejosvědče
nějšich a nejlepších soustav, Též
na mirné splátky, stále na skladě
v hojném výběru; jedině k dostání
v prvním sportovním závodě

Františka Jiráčka,
ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány.

MRA
Odborná dilna na opravy velocipedů
a šicích strojů. Strojové jehly a sou
části k šicím strojům stále na skladě.

neřiřnk

„AICICILICICICACC
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Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
MB"zasílá so ji

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

a Tolký výhůr
T zlatých a stříbr.

skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krásprovedení
doporačuje - - 

KALIS
bodinát a zlatníl

„I Rychnově n. K
přísežný znalec

c k. okr. soudo
Obrázkové

Cenníky zašle.

rávě vyšlo č. 8. a 9.

„Časových Úvah“
přinášející zajímavou studii

0 úpadku náboženství

mezi protestanty
z péra předního katol. spisovatele Pil. Konečného.

Stran G6. — Cena 16 h.

Antor stopuje náboženský život evaogeliků
v Německu, v Anglii a v Čechách a dokazuje na
základě výroků spisovatelů a učenců protestant
ských patrný úpadek náboženského života této
sekty. Velmipřesvědčivědokazuje spisovatel marnou
svahu českých protestantů, kteří své učení prohla
šují za pokračování nauk busitských a českobra
trských. V nynějším výbojném stanovisku němec
kého protestantismu jest spisek Konečného poučnou
četbou pro každého Čecha.

Objednávky vyřizuje obratem

Administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

===
iVademecum
i seu Brevis Synopsis
| materiaram et cusuum in cura animarum freguen

tiorum. Ad usum potissimum clericorem et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos au

ctores concinnavit

KKC CEC )BY 9o

Dr. Antonius Brychta.
al Stran 541 — 89. — Cena brož K 3%, poštou
/ K 360.

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného bledání poučení bez
pečná ve všech pochybnostech kněžského půso- |2.
bení se naskytujicích, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v autbentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX. „Apostolicae šedis“ o censurách |
církevních a konečně připojen jest celý Syllabns.

podronný index usnadňoje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.
W=137w7x7V7036307W002

Josefa, úoudila
závod řezbářský v Hradel Králové
Malénáměstíč. 116.——— j

doporučuje se P. T. velectépému obe
censtvu ku zhotovení všech prací řezbář
ských, jako: Zarámování podobenek,
obrazů a jiných v domácnosti potřebných
věcí. Rovněž práce pro pány trubláře se
levně a čistě pracují. — Zvláště pozorna
činím velebné duchovenstvo a slavné

správy škol na svoji výrobu řezaných
křížů pro školy, kostely i domácnost.

Založeno r, 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše silně v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve !hůtách. Opravy
unovnzlacení sestříbření starších věcí vykoná se rychle 8
zašlou se již avěcené se atvrzením Jeho biskupské Mis
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocovál.
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje še 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 Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.
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vyznamenán.

Cenníkyzdarma.

da,Brno.

Oknachrámovákaždé hoslobuaprovedení|E5 sezaručenímprácenej

modernějšímpoža
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Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi
"V

Praniškí JIPOUS
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen
Praha=II., Eliščinatřída1080.

Na venek obratem pošty.
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KRKA RZŘÁKÍ

pro dámy

rozpbenati růsnost rozpočtu a osnov stříhových.

a lehce pochopitelného výpočtu číselného.

míře zachována byla.
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Opírám se hlavně Ji

i (kuloratiny).

k

animální a minerální

»

M

D

»

»

řesídlení =
prodávám

za snížené ceny
grou velkou zásobu veškerých drohů

klobouků*
plstěných 1vlněných pro pány, chlapcea «

SSlaměnéklobouky
ve velkém výběru,

čepice a zimní obuv (papuče)
OMP“za ceny nákupní. ji

S veškerou úctou

Jos. Dvořáček,
kloboučník v Hradci Kr., pod podloubím.
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Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

Bursa prácev Hradci Králové,
Místo obdrží dělník krejčovský, obuvnický,

zámečnický a truhlátský; též učňové se přijmou
ua různá řemesla. — Místo hledá řádný a spo
lahlivý obchodní příručí do obchodu se zbožím
smíšeným; nastoupiti může 15 září,

Přiblášky přijímá

70s. Polák st. o Hradci Kr.

Robert

a dodávají s přesnou zárukou obsahu “
i rána na Kysella . ;

Josef Huňáček, | 8dm 4undhn A. SCHRAM 1 amu, i
Ň Ústřední pisárna: PRAHA Jindřišská ul. $7. g
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Kostelní náčiní $/****ěe?ěřetěřetě
BB“ vlastnívýroby"JE s" 5 s

v hojnémvýběrumámaskladě ." LEVNÝ .= o

JAN HLOUZEK, “Jž — PRODEJÍ
výrobcekostelníhonáčiní. . .

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1. „. za příčinou přesídlení, „"
Staré předměty pečlivěopravuje a znovu . , zreadla, rámce,li m

v ohnizlatía stříbří, . Ss a různéměleckévýr po .
S, Veškeré drahy papíra, psací potřeby,a
. nejnovější dopianice v obrovském výběru, ©

. alba, kassetty dopis. papíru, modlitební>
. knížkyatd. atd. o

a. Závod uměleckýa papíruický .

s JOS. KIESLICHA, *
a. v Hradci Králové. ..
. Dílny pro chrámové práce a výrobo rániců. S
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Příloha
Zprávy hospodářské.

Hospodářská skáse Franelo pod vládou
židů a zednářů.

Napsal Rudolf Vrba.

Zprávy, které nyní docházejí « Francie,
naplňují každého epravedlivě smýšlejícího člo
věka největší rozhořčeností a spola zármatkem,
kam až dospěla zášť proti církvi a její věrným
sluhům a elažebnicím. Něco podobného dělo se
jen za dob pronásledování prvních křesťanů ve
starořímské říši za vlády caesurů pohanských.
Francie jest dnes pod vládou židů a zednářů,
kterážto vláda trvá již 92 let. Ubohá tato země
jest na pokraji záhuby hmotné i mravní, při
voděné vládou panamistů, jichž hlavou jest žid
Reinach a žid Waldeck-Ronussean. Panamisté
chtí tímto pronásledováním církve udržeti na
dále svou vláda a odvrátiti pozornost lidu od
skázy, která Francii hrozí se všech stran.

V první řadě dlažno uvésti, že Francii
ubývá stále ten nejpředuější a nejcennější kapitál,
totiž obyvatelstvo, lid. Od r. 1870 se obyva
telstvo Francie nerozinnožilo, ale naopak po
měrně kleslo,a to jest největší pohroma Fran
cie. Rodina, základ to národa, jest zde zničena
a otřesena, ženy i otcové nechtí nésti břímě
starosti o dítky, mužové hromadně se vyhýbají
ioanželství a svobodné ženy rovněž tak. Stav
manželský, základ to státu, ve Francii stále

říznivé úrody. Nejlepší sklizeň byla r. 1899,
rá vydala 270,430.700hektolitrů obilí. R. 1900

sklizeno bylo 239,684.720 hl obilí. Vinaři ve
Francii měli poslední léta ohromné sklizně
vína. Bylo eklizeno vína

roku 1899 47,907.680 hektolitrů
1900 67,962.661.-—«

„ 190167963514,
Následkem této neobyčejné úrody, kterou

předstihuje pouze úroda vína r. 1876, která
vydala 83,836.000 hektolitrů, klesly ceny vín
ve Francii tou měrou, že v některých krajích
vypukly mezi vinaři pravé revoloční výtržnosti.
Vinaři žádali od vlády ochranou a mioimalní
ceny vín, aby mohli platit daně a úroky. Dalším
dokladem hospodářského úpadku Francie jest
stále klesající zahraniční obchod Francie.

R. 1900 bylo dovezeno do Francie zboží
v ceně 4.408,530.000 franků a vyvezeno za
4.078,320.000 fr. Jeví se tu schodek v zahra
ničním obchodu za jmenovaný rok 330 milionů
franků.

Nejvíce však řádí ponamisté ve státním
hospodářství Francie. Od r. 1896 vzrost) státní
výdaj francouzský ročně o 1600 milionů fr.

Rozpočet státní na r. 1900 byl následající.
Výdaj 3.547,868.008 franků. Z toho přišlo na
úroky za státní dlah 1.262,653.162franků, na
armádu 659,237.600 franků, na válečné loďstvo
312,776.332fr. Koncem roku 1896 měla Francie
státního dlahu 31.094,356.744 franků (1 frank
asi 47 krejcarů). Dlah ten stále roste. Dobrá
třetina tohoto státního dluhu nalézá se v rakon

říšského žida Jamega Rothschilda, takže tento

Jedinkýžid béřeročněod polů Francienejméně 400 milionů franků úroků. Kdyžbyl
poslední státní rozpočet Francie podán vesaně
movně na r. 190%,vykazovalo se 3.604,416.197
franků vydání a 3.604,661.268 franků příjmů.
To však stojí jen na papíře.

Příjmy na daních scházejí se do státních
pokladen francouzských letošního roku tak
bídně, že státní hospodářství Francie bude
míti jen pro letošní rok shodek nejméně 200
milionů franků. Kdykoliv me ve sněmovně
francouzské zahajuje debata o státním roz

očta, přehání eocialistéa radikálové s návrhem, aby vydání na církev v obnosu 48 mili
onů franků byla škrtnuta. Při tom se rozpoutá
ve sněmovně divoká půtka řečnická; židé a
panamisté, privilegovaní to zlodějové, jichž sedí
ve sněmovně dobrých 300, vrhají se na církev,
její elahy a služebnice. Umírněný republikán
Ribot dokázal ve své řeči při rozpočtu, že
francouzská republika měla za rok 1901schodek
190 milionů franků. Panamisté chtí divokými
svými řečmi proti církvi ajejí sluhům zakrýti
takto pravý stav věci, aby pozornost lidu byla
odvrácena od hrozného úpadku bospodářského,
který za krátko na tato republikupřikvačiti
musí.

Ale ještě jiným způsobem jsou poplatníci
Francieod papamistůvydíránía sice vysokými
sazbami na drahách.

Francie měla koncem roka 1900 drah

kart 38.188kilometrů. Větší část těchto drahosmi soukromým společnostem nkcionář
ským. Dráhy francouzské měly za r. 1900
hrobých příjmů 1.502,577.413 franků. Severní
sít francouzských drab patří pařížskému žido
Rothechildovi, která mu vynáší ročního zisku

105 milionů franků Jediný žid James Roth
schild v Paříži v paláci v Rue Lafike má tedy
z francouzských poplatníků roční příjem alespoň
500 milionů franků. Tolik neplatil fraucoozský
národ dosud žádnéma svému králi a vladaři, ani
Napoleonovi. O tom se lid nedoví ničeho, na
židy se nesmí nikde a ničím sáhnouti. Za to
se vrhá pouliční socialistická luza na řeholníky
a řeholnice, zavírají se násilně náboženské
školy a církevní osoby 86 vyháaějí násilně ze
země. My věříme ve spravedlnost Boží, která
působí zvolna ale jistě, či jak lid správně
praví, že boží mlýny melou zvolna ale jistě.

Za všecky tyto od panamistů na církvi
spáchané zločiny přijde jednou trest na celou
zemi, při čemž bohužel budou trpěti i nevinní.
Koho Bůh chce zkaziti, tomu zaslepí rozum.
Danes vládne Francií žid Reinach a odpadlý
kněz Combes.

Katolíci jsoa rozdvojení a mezi sebou
nesvorní i v tomto největším nebezpečí. Zdá
se, že celý národ jest na pokraji hmotné a
mravní zkázy. Doufáme pevně, že zde prozře
telnost Boží zasáhne v pravý Čas.

Literární listy.
IV.

(Jak posusoval studie dra. Flajšhanse o Husovi
probošt dr. Lems.)

Ve předešlém svém listě jsme se na těchto
místech zmínili o tom, že byl o prof. dru.
Váci. Flajšhansovi, který se za přítomné doby
z českých literátů nejvíce studiemi o Husovi
zajímá, ze strany katolické vysloven málo
příznivý posudek.

Připouštíme, že ti, kdo pokládali prove
dení jeho za potřebné, měli k tomu ze svého
stanoviska úplnou volnost. Avšak jsou a byli
také „katolící“, kteří si studií Flajšhansových 0
Husovi váší a jeho činnost stříslivě posusují.

Především je to metropolitní kapitola
pražská, která ma studia tato všemožně
umožňuje a bádání jeho vstříc ochotně při
chází a p-k to byl na ten čas jeden z nejdo
konalejších katolických znalců Husa, a sice
loni na podzim zvěčnělý ndp. probošt vyšebrad
ský dr. Antonio Lens, vzácné paměti, který
nejenom že dra. Flajšhansa pro jeho studie o
Husovi neodsnzoval, ale on je vysoce cenil.
Posudky probošta Lenze zajisté že vyváží no
dopatření, jež se oproti Flajšhansovi stalo, 8
jehož velice litujeme.

Abychom příčiny této lítosti objasnili a
ukázali, proč to činíme a jak 8e ze strany
katolické na stadia Flajšhansova ve skutečno8
ti pohlíží, oveřejňojeme zde dva dopisy pro
bošta dra. Lenze zaslané dra. Flajšbansovi,
který mu své studie o Husovi jako autoritě
v této otázce posýlal.

To zajisté postačí, aby bylo všeobecně
uznáno, že jsme měli pravdu, když k mírnosti

a Šetrnosti ve kritikách radíme. Ndp vyšehradský probošt dr. Ant. Lenz dru. lajšhansoví
sal:

P Velenčený, slovutný Panel

Především děkuji vroucně za zaslaný mi
traktát o oěkterých pracích Hasových a obdi
vuji i píli i neobyčejnou znalost, jakou v něm
na jevo dáváte. Buďte ubezpečen, že jsem člá
nek do „Vlasti“ dal ne na obhájení osoby své, ale
na obhájení pracného díla svého „Učení Jana
Husi“. Jest tomu dávno, kdy jsem tato práci
začal, nejméně 30 let. Spis sám jest obranný
naproti těm, kdož tehdáž Husovi náboženskou
úctu poutémi do Hasince a do Kostnice pro
kazovali, a na Vatikánu vymoci sobě žádali
revisi procesu Husova. Tou příčinou jsem do
kázal, že všecky ty bludy, jež obsabují Hu
sovy zavržené věty (počtem 30), také jsou
v jiných spisech, zejmena českých. Result
mého spisu jest přísně logický a nemá žádné
úhony, Budou-li všecky spisy Husovy vydány,
nebude po theologické stránce výsledek jiný,
leč že Hus bloudil a v bludech podvratných,
z Viklifa čerpaných tvrdošijně trval, a že ne
mohl býti konec jiný, leč odsouzení.

U nás v Čechách, kdykoliv se učiní ně
jaké politické kotrmelce, nebo nastane nějaký
politický nezdar, začne 86hroziti Husem, cepy
a palcáty a dorážeti oa Řím, jakoby byl vinen
Vatikán nezdary českými, a to děje se od ka
tolíků. V žádném národě není nic podobného.
Katolici němečtí neoslavají ve své říši Luthra,
ač i on jest původce písemnictví německého,
tím méně, aby ho oslavovali jako refurmatora
církve (I I), jako se děje od tak zvané iotel
ligence v Čechách a od žáků našich škol a
veliké převaze. Kam to všecko povede, Bůh

sám ví. Na severu hlomozí: Pryč od Ríma a
pracují do rukou Prusům a v českém národě
se děje totéž horováním za Hasa a jeho Vikli
fovu reformu. Wolfiané a Psendohosité veslují
jedni zřejmě, drazí bezděky zlobou proti církvi
k Prusům.

To jest moje přesvědčení, já jinak mlu
viti nemohu a přál bych sobě, aby Čechové
sami nekopali sobě hrobů. Podklad trvání ná
rodnosti naší jest katolická víra, jest-li že jí
pohrdne, vyřkne národ sám ortel nad sebou.
Myslím, že se neklamu. Proto bych se byl
nadál, že bude intelligence naše nejenom česká,
ale také ryze katolická, než Bůh to snďl

„Bylo mi tudíš milo slyšeti, še šetříte ošady
katolické víry a dokasujete lm právě, Be můj
národ milujete.

Stran Vašeho výroku z Husa vzatého:
„Debetar reverentia capiti cano“ podotýkám
jen tolik, že mi není proti mysli, když mi
někdo skutečně vady vytýká. Vždyť není bez
vad nikdo. Ani stařec nečiní výminky. Shle
dáte-li na mne vudy, nešetřtel Vždyť jsem
netoliko stařec, ale také otužilý.

Husova výtka, že bylo duchovenstvo za
jeho doby od papeže až ku poslednímu oltář
-níku zkaženo, neměla pravdy do sebe. Sto let
před ním seděli na stolci sv. Vojtěcha výteční
arcibiskupové, dva z nich, Arnošt z Pardubic
a Jenštein umřeli v pověsti svaté a všichni 6e
starali, aby kázeň dachovenstva byla zacho
vána, a najednou dívá ce Hus na své vbohé
kollegy brejlemi Viklifovými a shledává, že je
všecko kněžstvo zkaženo, a ihned sobě odpo
roje: že prý je lid český pravověrný a svatý,
a tím se odsuzuje sám, a ukazuje, že lhal lidu
našemu, a dachovenstvo proti právu a sprave
dloosti tapil, neboť jest zajisté psychologicky
nemožno, aby duchovenstvo, jež lid náš vy
chovalo, bylo zkaženo. Ale ono muselo býti
zkaženo, aby hrdý, pyšný a nepodajný Hus
byl svatý aaby nebyla odsouzena děsná refor
mace jeho a aby se také nyní mohlo říci: Hlel
Hosova reformace musela nastati, poněvadž
bylo daochovenstvo zkaženo a aby se zakrylo,
že právě Viklifová reforma byla příčinou, že
národ náš svá elávy, své dobré pověsti u 8vó
velikosti byl zbaven a předmětem příhany
u všech národů učiněn. Zachovala jej pouze
kazatelna a sv. víra, kterou zase přijal. Mají
snad hesly Hosovými k místa přivedeny býti
hrůzy husitiemu opět? Bůh nás zachovej!

Račtež tuto moji odpověď laskavě přijati
a býti ubezpečen o mé zvláštní úctě, jížto 80
znamenám

Vaší Slovutnosti oddaný sluha
Dr. A. Lenz.

Na Vyšehradě, 19. ledna 1901.

L. J. Čhr.!

Vážený a Slovutný Panel
Ráčili Jste mne obmysliti odpovědí svou,

jíšto Jste poctili pana docenta dokt. Václava
Novotného.

Divil jsem se, čehož se mladý tento pán
odvažuje a s jakou chutí všecko zamítá, co
nejde podle vkusu jehvu. On dostačuje patrně
sám sobě, zaslubuje jména, jehož užíval Ko
menský, „samovojuý“. Já ho nekladu vysoko,
neboťosobujesobé svrchované rozhodováníi ve
věcech, jimž patrně náležitě nerozumí.

Jeho traktáty o Husovi a o Chelčickém
v Naučném slovníku Ottově věra nesvědčí, že
by byl v tom oboruvelikánem,a divím 8e,jak
mohl na základě tak chatrné práce, jaký je
jeho traktát o Husovi, navržen býti za docenta.

Snad jest jeho způsob, všechno tupiti, co
nevyšlo z péra jeho, cesta, kteroaž chce dojíti
svého účelu, státi se universitním profesorem.
Já bych novolil takovýmto směrem kráčati.

Ze je strannický v posuzování učení kato
Jického oproti Husovi, jakož i mužů katolických,
pozoruji již dávno. Než v tom není on sám,
i jiní tak zvaní inteligentní mažové ma při
zvukují, a to právě je, což mne starce na konci
mých dnů velice bolí. Vřava pseudobusitské
jest národu našemu nebezpečná, jako jest mu
nebezpečné Wolfovo „Fort von Rom", snad ještě
více. Kdybynárod náš opětně opustil katolickou
víru, zahyne v německém protestantském moři,

Že by se byl traktát Husův „de Corpore
Christi“ z r. 1401 ztratil, a tea, který máme
v rukou, že pochází z r. 1408, nevěděl jsem,
Příbram vypravoje, že touž dobou přestal Hus
věřiti s Viklefem o velebné svátosti. Také jsem
nevěděl, že máme tolik rakopisů výkladů Jana
Husi k Lombardovi. Pochází-li práce ta z r.
1412, pak výklady ty nejsou rozhodné stran
horetiokého učení, pro něžto byl odsouzen.

Kdybych byl mladší, dal bych se do čtení



Jeho výklada hlubokých emyelůvLombardových,
ale, bohužel, léta má toho nepřipouštějí.

Mé spisy o Husovi, o Viklefovi a o Chel
čickém nejsou moje hlavní spisy, neboťúhlavní
zřetel jsem měl k theologii a k askézi, nikoliv
k oněm mužům. K tomu jsem byl dohnán
okolnostmi.

Račte přijati moje upřímné díky za vý
tečnou práci Vaši a žehnejž VámBůh na všech
cestách Vašich.

Vaší Slovutnosti oddaný ctitel
Dr. A. Lenz.

Na Vyšehradě, 6. února 1901.

Listy tyto uveřejňujeme také proto, po
něvadě jsou stejně ve všeobecném, jsko v o80b
ním obledu pro nejširší veřejnost zajímavé.
Probošt Lenz psal je v největším rozmyslu a
sice na prahu hrobu, jemuž snad dvě leta vě
domě a vážně vetříc kráčel u tudíž každé
slovo přísně vážil,

Literatura
Nákladem Cyrillo- Methodějské knih

tiskárny V. Kotrby v Praze. Zábavyvečerní.
Redaktor Em. Žák. Roč. XXIII., čís. 4. M. Maryanová
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V., seš. 3. Duchovní řeči. Podává M. Zavoral. (Cena
50 hb.— Lidová knihovna. Sv. III., seš. 2. Rozamem
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Kříže a Marie. Spisy Petra Kopala. Seš. 5. za 20 h.
— Čechie. Obráz. a zábavně poučný měsíčník. Řídí
J. Pavly. Roční předplatné 6:40 K.

J. Otta v Praze. Sebrané spisy Karol. Světlé.
Poslední pí. Hlohovská, seš. 6. a 6. a Tendenční po
vídky, seš. 1. a 2. po 30 h. — Laciná knihovna ná
rodví. Pod jižním nebem. Rasky napaal Lejkin, přeložil
V. Unzeitig. Ročník XXV., seš. 29., 30. a 31. po 20 h.
— J. Arbesa sobrané spisy, Díl IV. Mravokárné ro
mánky. Sešit 4., 6. a 6. po 80 b. — J. Kořenský:
K protinožcům. Seš. 8. za 60 h.

J. R. Vilímek v Praze. J. Klecandyapisy,
Pater Vojtěch. Román. Seš. 4. 5. 6, a 7, po 25 h. —
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Matice lidu, roč. XXXVI., č. 4 Kalná voda.
Maloměstská novella od J. V. z Finberka. Nákladem
knihtiskérny dra. Ed. Grégra.

Nový Háji. Lesnické a lovecké listy. Redaktor
les. ing. J. Hemmr. Číe. 8. Předplatné na rok 10 K
zasílá se adein. do Tábora.

Letopisy musejní. RedaktorV.Jeníček.Roč.
I., č. 5.4 6. Obsah: Historické museum v Hradci Krá
lové. — Ku záchraně Hory Kunětické. — O některých
úkolech muse východočeských atd. Roční předplatné
6 K zasílá se administraci v Čáslavi.

Voleč. tlustý krk a o chorobáchštítné žlázy
vůbec. Sepsal MDr. D. Panýrek. Bibliotéky lékařských
episů populárních av. XV. Nákladem Hejdy « Tučka
v Praze. Cena 1 K 60 b. Spis důkladný a řádně pro
myšlený.

Metbod. výklad novkatechismu. Složil
Th.C. Mat. Lhotský. Část 4. a 5., seš, 10.—14. po
36 b. Nakladatel V. Krane v Táboře.

Růše dominikánská. Katol. časopisbra
tretva růžencového a 3. řehole dom. Red, P. O. Ko
nečný. Roč. XVÍ., seš. 4. Předplatné na rok 2 K 40h
přijímá admin. v Prase č. 234-1.

Poklad věřících. Lidový list k votění Nejuv.
Svátosti oltářní. Řídí V. Roudnický. Roč. IV., číslo 4.
Předplatné ročně 1 K 20 h. Expedice u V. Kotrby
v Praze 200-II.

Serafinské Květy. Česopisterciářůčeskoslo
vanských. Redaktor Švábeník František. Předplatné
ročně 2 K přijímá administrace v Olomouci,

Vychovatel. Časopis věnovanýzájmům křest.
školství. Redaktor Dr. R. Horský. Čís. 15. a 16., roč.
XVIL Obsah: Dva šťastné dny. Od K. Svobody. —
U reformě střed. škol. Fr. Horáček. — O výchově spo
lečné. — Ti kapitoly o rozporu duchovenstva a uči
telstva. — Tomu ze Štítného. Píše A. Fox atd Před
platné 6 K zasílá se administr. č. 670.—II. v Praze.

Křesťanská škola. Časopis pro šíření idef
nábož. v čes. školství. Red. V. Špaček. Roč. I., č. 16.
—16. Obsah: Ideál posluchače vys. škol. Eng. Kade
řávek. — Učitel jako člen církve. — Několik slov k
vyačování zeměpisu. — Co jest ideál a cíl moderní
výchovy a co křesťanské. V. Drbohlav. atd. Předpl.
ročně 6 K přijímá knihtiskárna Cyrillo-Methodějská
v Praze.

Osm let na Sachalíně, Populární opis ces
topiený J. P. [uvačera. Seš. 7. za 36 h. Nákladem E.
Beauforta v Praze.

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chralně známé

držadlo kalhot
(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vědy ku
každým kalbotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jicé úpravy bylo třeba. Přenvědčenízjistí netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 1-20, 3 kusy

K 3-20 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.

Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami!

J. Anděla

be zámořský prášek
Ochran. snémka

uvumrcujes jistotou:
štěnice, blechy, šváby, moly, rusy, mouchy, mra

vence, rostoč ptačí, vůbec všechen hmyz.
Továrna a vývoz a

J. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze 1., Hasova 1ř. č. 18.

V Hradci Králové pravýu pana Karla J.
Dixe, medic. droguerie.

Sklady na venkové všady označeny Andělovými
plakáty s černým psem.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají Be obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. epolky po
volujeme zvláštní výhody.

O00000000002000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Vřestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ji

RB“ Božíhroby,"ij
PRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

©00000000000

Oltáře, sochy a Jj.
vé vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní *'

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučené! Plánya rospočlyse neúčlují.
Provedeno ke 800 oltářů.

: kteří syny své dávají na studie
Rodičům, do P y doporněnjemé—

radaváclavský CODViKÍ
pro studující středních škol

wPraze-Il., Ječná ulice číslo 4.
Zaračuje se zde pečlivá mravní výchova, na

bádání a přidršování k pilnéma stadiu. — Každý
chovanec musí se úplně podrobiti kázni v konvikté
zavedené. — Paedagogický dozor povede energický,
v obora psedagogiky zkušený duchovní, jemož přidě
leno bude několik asistentů (filosofů a techniků', kteří
budou nad prospěchem a chováním se studujících stálo
bdíti, a nimi látka nčební opakovati a jim (zvláště
slabším) v studiu pomáhati.

Studojící se špatnou známkou s mravů 80 ne
přijímají.

Rodičům podávány budou častěji zprávy 0 pro
spěchu a chování se jich synů. — O pohodlných*
místnostech, jakož i slušné stravě a naprostá čistotě
mohou rodiče kdykoliv osobně ne přesvědčíli.

Přihlášky přijímá: Správa Svatováclavského
konviktu v Prase, v Ječné ulici č. 4. a Petr Kopal,
kníč.-arcib. notář, Praha Vyšehrad.

Veškeré dotazy se ochotně zodpovědí.

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 bodín se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Melá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

s 60 roků na Malém náměrtí
pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
síce i se šelešnými rámy, sk

těmi 4 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

NB“ Nosčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."u
Založeno roku 1886.
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»Připněte kříž!l«tak znělo ze Clermontu
ku modré Adrii, k bílému Albionu —
»mrak zhouby vyvstal v dálném horizontu
a pýcha nevěřících na Sionul
Připněte kříž na rámě, v pole štítu!
Kdo silným bude proti síle kříže?
Znamení svató viňte k sobě blíže
a činy svoje píšte do granitul«

Za

To obraz dávný nadšení a víry,
jenž z věků zašlých v srdce naše hárá
ozvukem štítů, písní, mečů, lýry;
v něm pravda však jest utajena stará,
že z prachu ponížení Vůle Boží

iM

K
že nový život dýchá v lidské hrudi
a jako titán vstává z věčných loží!

Za pravdu Boží — Krista slovo svaté
dnes, zítra, na věky sta srdcí bije,
kříž k nebi září v ruce lidetva spjaté
a duše jásá: Kristus věčně žije!
Ve slávě, v ponížení, v plesu, pláči,

On z prachu zdvihá svaté ideály
a Tichý, Žehnající lidstvem kráčí!

paf .o T n
č5 .

Jej prosme bratři, Pána věčné sily:
»Skuj zbraně naše, zocel sílu paží,
zoel srdce, bychom všichni jedno byli,
„buď Štítem, Vůdcem, mocnou naší Stráží! *
Meč Lásky své dej v připravené dlaně,
štít Víry zdvihni lidstva na palestře,
ať duše vine se ku rodné sestře
a přilbou Naděje kryj naše skráně!«

Chcem štěstí zář by šlehala rmutným okem,
by v lidstvo vrátily se ideály
a kříže jas, jenž splál kdys nad otrokem
zas duše uvolnil, jež hříchy spjaly.
Za víry, řeči nezadajné statky,
za právo národa, jež krví psáno,
za lidstva budoucího velké ráno,
za volnost Církve, velké naší Matky:
Ku práci bratři!

Dlaň ať k dlani vine
velikost díla, tužeb čistých cíle!
Ni zisk, ni slávu! V práci pot se řine
a často nevděk trpkou mzdou je píle!
Ne času vděk — budoucnost cíl náš dálný,
sem saslíbená, k níš jdem pod oblakem
a do náš vejdem 8 vyjasněným srakem
fak Josue kdys v Kanam triumfálný!

Vladimír Hermov.
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Vnitřní silou.
V sedmdesátých letech devatenáctého ato

letí byla v jisté české obci rolnická rodina,
jejížto hlavou byl tehdáž mladý rolník, který
prošed několik tříd reálních škol ujal se rod
ného statku. V kostele bývul vzácným hostem,
za to však velice pilným čtenářem Národních
Listů. V téže obci byl mladý kaplan, o němž
rolník onen říkával, že je „všemi mastmi ma
zaný“. Ten kdesi povídal, že mu není třeba
odbírati Nár. L., že postačí jen sejíti se s panem
« + „ jenž vždy rozhovoří se o tom, co včera
v Národních četl. Tak to bylo i jedenkráte
před šestým červencem, kdy se mělo jet na
„svěcení“ sochy Husovy do Jičína. „Vnitřní
silou“, velebný pane, „zvítězíme“. „Pravda,
pravda“, odvětil kaplan, „jen vnitřní silou to
musí jít“ A skntečně v onom statku to cho
dilo „vnitřní silon“, jenže nikoli vnitřní silou
hospodářovou, ale jeho manželky, velice přísné
a zbožné katoličky. Hospodář loaskal Národní,
jezdil neb chodil do města, přidával se k So
kolům, když měli slat nebo výlet; jak někde
něco „národního“ světili nebo rozvinovali, musel
při tom být. Vedle toho zabýval se houitbou
a někdy, ač ne právě v úplně napilém stavu,
přece však mnohdy — jak munželka jeho ří
kávala —„vnitřní silou“ domů přicházel. A přece
v tom statku bylo všeho hojnost, děti z celé
vsi nejlepší a nejzbožnější, v domě „všecko
čisté jako na sloupku“ a na polích zrovna ráj.
Divili se toru mnozí, ale pan páter to vysvět=
loval, to že je vnitřní silou — ale ne Národ
ních, Sokolů nebo novobusitských doktorů —
ale vnitřní silou náboženství jeho šeny.

Od sedmdesátých let nplynalo jich již
třicet a ku spáse českého národa vychází už
na 16. rok „Čas“, který mezi svými mnobými
besly zrovna pod nadpisem má taky napsáno:
„Vnitřní silou“ „Pravda, pravda“, páni, „jen
vnitřní silou zvítězíme“ dím na to.

Jenže Bohužel s tou vnitřní silou je to
všelijaké. Mnoho, přemnoho máme takových
vlastenců, kteří myslí, že ohánění se frásemi
z novin vyslabikovanými, řinkání palcátem
novohusitským, křičení na schůzích „sláva a
hanba jim“ je tolik, jako jíti na škůdce národa
tou „vnitřní silou“. Zatím je to asi ta vnitřní
síla, jakou vyčítávala ona manželka svóma
muži v případě našem. Tak n. p. když so šlo
na Lipany a vidělo ge, že je to od Českého
Brodu ještě daleko, zůstalo se raději v hospodě
na půl cestě, nedbalo se o tu voitřní sílu, kterou
tam chtěli vzbadit řečníci, ale kterou člověku
dodávají dvě podivuhodné bylinky. Jedna právě
u Českého Brodu 8e dobře daří — je to krásný
ječmen bílého zrna, a druhá roste u „němec
kého“ Žatce. Když se obě dohromady svaří,
náramvou a podivuhodnou vnitřní sfla v člo
věku vyvinují, takže ve vlasteueckém zápalu
„hanba jim“ — totiž klerikálům čili pravým
katolíkům — svlažená hrdla hlasy bromu po
dobnými volají.

Ale že právě „Čas“ má heslo „vnitřní
silou“, musí nám odpostiti, že jsme tak smělí,

ankážeme na jistou, jemu spad známou vnitřalsílo.
Hanebným čisto způsobem píše Čas ovšem,

00 je katolické. Posledně opravdu jako sprostý
jarmareční písničkář psal o slavnostech jednoty
katolických tovaryšů v Praze: Jenom pražské

popiky přivábily jejich muziky. Jemináčka!o je vnitřaí síla! — Ano, je to síla, kterou
se od jakživa vyznamenávali jist:-ho druhu od
půrci pravdy katolické. Je to síla jíslivého pos
měchu! Tu síla ukázali hned ooi — snad tuky
„realističtí“ — filosofové athénští, když majíce
slyšeti křesťanské nčení Pavlovo hued předem
křičeli: Co nám může tento mlavka pověděti?
Tu sílu ukazovali nevěřícístarého Říma, když
n. p. na zeď namalovali na kříž přibitého osla.
Zrovna taková je vnitřní síla filiálky Národních
Listů, vnigo fabrika na špínu zvaných — jinak
ale „Šípy“ se jmenujících, které čmáráním svým
v posměch vydávají kutolfky, že se opovažují
míti jiný náhled, než „pan Anýža společníci“.
Ta sílu ukazovali vždy haeretici (kacíři), a z
nich obzvláště ti z patnáctého etoletí pocbá
zející. Jest to často až ka podivu, jaké na
dávky dovedli vymysliti „reformatoři“, opráv
cové církve (I) a jejich potomci „pastoři“. A
tato „vnitřní síla“ nevymizela z nich podoes.
Na místo důkazu aneb vyvrácení posměšný,
jizlivý vtip a třebas i pomlava, rvaní cti a
dobrého jména, to jest ta vnitřní síla pře
mnohých protestantských listů, když bojojí
proti katolictví. V nejnovější době ukazuje tuto
vnitřní sílu měroo neobyčejnou celý svět opra
vující „Čas“, takže pravdivě -dosi řekl, že by
„Čas“ mohl býti „od hodiny“ pastorem podle
řádu Šádkova. Ba i samého Šádka tou vnitřní
silou již překonává. Pokulhává zajisté tento
„lev silný z pokolení Kalvínova“ za „Časem“,
anf od něho do Hlasů ze Siona pilně opisuje.

Ovšem není ta vnitřní síla jen a jen v
srdcích „pastorských“ a „protestantakých“.
Jeť ona vlastnictvím všech rozhodných nepřátel ka

tolicismu, ba jest znamením, po kterém se každý
takový bojovník pozná. Vezměte do rukou kte
rookoliv knihu bezbožníkůfrancouzských, anebo
kterýkoliv lístek český podle řádu Osvěty,
všude pozaáta tu „vnitřní sílu“ posměchu,
pomlav, nestoudné lživosti sa pravdu lidu vy

dávané. .
A proto ochvalajeme, že „Čas“ mozi svými

hesly na prvním misté má o té „vnitřní síle“.
V našem smyslu má pravda. Každé porovnání
pokulhává, říkávali staří. A tak i toto našeho
dnešního případu. Bohužel, vlauť naše není po
dobna onomu statku. Není tu všeho hojnost a
— jak to naše národní plseň zpívá — jen „na
pohled“ je tu zemský raj. Mládež hyue a pastne
a po idyllické úpravě našich domácností, 0 nichž
jiná píseň zpíva „všeckoČisté jako uu sloapko“,
v ohledu wravním mnobde sotva pumátka
zůstává.

Ale tolik jest jisto, že, co ještě pořádku,
mravnosti, pokoje urdcí, lásky k vyšším no
hmotným věcem a praváho blaha tu zůstává,
to působí vuitřní síla — ne těch za peníze na
dávajících nebo i ztřeštěných redaktorů, o chléb
zápasicích doktorů, nevědomých novohusitů a
záštiplných osvětářů — ule ta, kterou v sobě
ina náboženství, pravé křesťanství, katolicismus.
Pravim kutolicisimus, ue Snad ten ueb onea
„katolíz“ a třebas to 1 kněz byl, ale pravé,
s bludy nesumišené křesťanství, katolické křes
tanství.

A proto o to usilovati jest, aby to jako
v onom statku chodilo vnitřní silou katolické
manželky čili vnitřní silou církve katolické,

Dokud to u nás chodilo vnitřní silou církve
katolické, byla vlast naše domácností vzornou,
mravnou, požobnanou a šťastnou. Ale jakmile
přišla „vnitřní síla“ těch posměvačů všeho ka
tolického, počali jsme klesati. Ukázala se sice
na chvíli zevnější válečná síla, ale zanechala
spoustu. Dějiny jasně mlavíl Jakmile se do
národa dostala „vnitřní sila“, ta posměvačská,
ty pustorské hádky o bibli, ty jízlivé vtipy dle
manýry Času a jiných, stali jsme se domácností
rozháranou A zbědovanou.

A proto třeba jest vnitřní sílu katolicismu
oživiti a vzpružiti. Ať si „Čas“ a celá ostatní
tlupa posměvačů syčí, píská a maluje, iy sla
víme v Hradci Králové sjesd avůjl A tv právě
jest nám zárukou, že jsme na dobré cestě, že
posměvači svou „vnitřní síla“ právě nyní tolik
vyvinují. Tak to dělali „otcové jejich“ od po
čátku a jen katolíci dle jména, bez síly se jich
zalekli.

Nuže tedy! Vnitřní silou! Toť heslo naše!
Vnitřní silon velkolepého díla Kristova, církve
na Petra zbadované! Vnitřnísilou díla Cyrillo
methodějského a snah Václava svatého! Vnitřní
silou ducha Karla IV.! Jen tou vnitřní silou
uhojíme rány, jež národu odpadlíci a posině
vači zasadili! Jen tou vnitřní silou zvítězíme!

Dopis z Prahy,
VPrase, dne 20. srpna.

(K otevření proní dělnické výstavy. — Jenerální
pobočník carského ruského domuna páně Iškových
bohoslušbách. — Univeraitní eztense a honoráře
sa ně. — K nedávnému neštěstí na páně Blechově
stavbě. — Otravování vsduchu výpary Botiče a

smíchovskými páchnoucími továrnami.)

Nejzávažnější zajímavostí přítomných dnů
v Praze jest dne 15. t. m. na výstavišti ve
Královské oboře otevřená „první dělnická výs
tava.“ O podniku tomto psáti jest velice ne

snadno. Kdo si bo prošel, kdo siho důkladněproblédl a uvažoval o něm, ten nám dá za
pravdu. Bez některých zajímavostí výstava ta
není, avšak k tomu 80 dá celkem nanejvýš
těžko odpověděti, co ní páni pořadatelé vlastně
chtěli. Kdyby někdo jiný tímto spůsobem ně
jakou výstava uspořádal a tolik naivností, dě.
tinství a nezralosti v ní vystavil, bylo by děl
nictvo první, kdo by se proti tomu obradil a
mařením času a vyhazováním peněz to nazval.

Když však mají vůdcové dělnictva za
potřebné takto si hráti a když dělnictvo
hračky ty těší, potom zajisté že jim potěšení
to každý nejapřímněji přeje. Výstava tato pak
hlučně volá, že dělnictvo naše není ještě daleko
na té výši pokroku, o níž vůdcové jeho rádi
mloví Výstava tato jest důkazem a dokladem,
že se pánové přeceňují. Kdo z nich má oči na
pravém místě a kdo má chladný pozorovací
smysl a výstavu tuto si prohlédne, každý za
jisté ochotně uzná, že tato výstava jest vlastně
deklarací rozmanitých slabých stránek dělnické
organisace. Proto také nžitek dělnictva nepří
úese žádný, snad leda trochu zábavy, ale za
městnavatelům a ostatní společnosti poskytne
velice mnoho poučení, jež si tito ve prospěch
dělnictva nezapíšou.

Každému kdo se o huntí dělnické zajímá

a zrovna v nynější době do Prahy zajede,
upřímně radíme, aby výstavu tato navštívil a
eice aby do ní šel beze vší předpojatosti. Za
jímati musí každého a jistá poučení odnese
si odtud i chlapec. „Drahá dělnická výstava“
zajisté že bude pořádána zcola jinak, pak-li
k ní někdy dojde. My si při této výstevě vá
žíme toho, že jest od planého řečnění opráci
bezděčným krokem ku snahám a dílům, jež
by se ukazovati mohly. A to také znamená
mnoho.

Dle dosavadních disposio má výstava tato

potrvati do 8. září. Litujeme, že nebyla zaájena ve dnech svatojanských a že netrvala
přes svatodušní svátky, neboť nynější období
ani pro Dni,ani pro návštěvníky její zrovna
příznivým není.

V těchto dnech přinesly „Národní Listy“
tuto zajímavou noticku: „Host 4 Ruska. Ód
pondělka mešká v Praze generální pobočník
carského domu A. A. Kirjejev, bývalý místo
předseda slovanského dobrvčinného spolku
v Petrohradě. Byl jakožto zástupce svatého
synodu na starokatolickém kongresu v Bonna
a zavítal odtud do Prahy. Včera ráno dostavil
so k bohoslužbě do zdejší starokatolické kaple“.

Kdo umí čísti noviny, každý ihned pozná
a porozumí, že celá tato noticka má býti re
klamon pro církev páně Iškovu. Žejmenovaný
ruský hodnostář se jenom k vůli tomu obtě
žoval a do Prahy přijel, aby mohl bohoslažbě
ve zdejší starokatolické kapli také jakožto
zástupce svatého synoda obcovati, toma skoro
nevěřírne, Svatý syaod mohl si z různých
českých časopisů o působení páně Iškově, o
jeho vystupování, o stanovisko české veřejnosti
vůči němu a 0 jeho poměrech ke členům jeho
církve dávno zjednati tolik zpráv, že neměl
zapotřebí tak důležitou osobnost vysýlati,
aby pražskou starokatolickou kapli okásale
navštěvovala. Onehdyjsme ukázali na to, jak
se ruské duchovenské časopisy dávají zprá
vami o páně Iškově „významu“ napalovati a
balamatiti a nyní opět dočkali jsme se tohotoI

Kdyby ruská intelligence skutečným dů
ležitým u vážným českým otázkám věnovala
tolik zasloužené pozoraosti, jako se ze strany
raské docela bezdůvodně věnaje živnosti páně
Jškově, byli bychom tomu nanejvýš povděčni.
Ale když se jisté ruské kruhy tak ho uževnaté
interesují o páně Iškovu starokatolickou pro
pagandu, která ostatně u nás znamená proudění
německé, to skutečně překvapuje. Podotýkáme,
že se z těchto ruských pozorností k živnosti
páně Iškově vytlouká kapitál ve prospěch
směrů, jež vážné ruské církevní ani politické
krohy v Čechách zaváděti zajisté že v úmyslu
nemají. Z toho lze souditi, že v ohledu tomto
nejsou v Rasko ivformace správné.

V posledních letech zavedeny | byly
v Praze i po venkově tak zvané „naiversitní
extense“. Podstatu jejich není třeba zde vy
kládati. Extense tyto pořádal „Výbor pro po
řádání lidových přednášek c. k. české univer
nity v Praze“ Všeobecně se má ra to, še páni
přednášející přednášky tyto konají z lásky
k lidu obětavě zadarmo. Proto ge také vtomto
domnění ve mnoha případech „darovanéma
koni ne zuby nobledélo“ a všelijaké žblabonění
trpělivě se vyslechlo.

Aby však venkovská inteligence byla
v této záležitosti informovaná, uvádíme, že tito
páni- přednášeči jsou sa své domoěleze zvláštní
ochoty lidu věnované přednášky příslušně
honorováni.

Korsy Šestipřadnáškové v Praze a před
městích jsou honorovány po 180 K tj. po30
korunách za jedna přednášku.

Za jednu přednášku venkovskou stanoven
jest honorář 50 K, platí se uábrada jízdného
na dráze a v místě přednášky postaráno jest
o ubytování předudšejícího.

Honorování toto mámo za zcela příslušné,
jenom poznamenáváme, že prostředky na ně
plynou ponejvíce £ kapes osob smýšlení kon
servativního a velká část přednášek za tyto

prostředky nepořádaných zásadám těmto sepříčí. Někteří pánové mohou se v pořádání
extensí přímo potrhat. Byli proto jako vzácnou
obětavostí vyznamenávající se mužové obdivo
váni, zejmena učitelstvo je adorovalo. Proto
snad postačí toto vysvětlení příčin jejich hor
livosti a opozornění, že „ani kuře darmo ne
hrabe“, neřkali universitní profesor

. o
e

Před několika týdny byla Praba pobou
řena tregickým případem. V Mikulášské třídě
na Starém Městě v asupačním obvodu v novo
stavbě, za niž zodpovědnost převzal stavitel
pan Blecha, zřítil se. ve třetím poschodí strop
stavěný dle zvláštní patentované soustavy a
strhl 8 sebou všechny podlahy až do přízemí.



V ramech těchto přišli o život čtyři dělníci.
Případ tento epůsobil v Praze pochopitelný

rach a rozechvění a ihned pátráno po jeho
říčinách. Avšak interes o to velice brzy po

hasl a ustoupil starostem a událostem jicým,
tak že se na neštěstí toto celkem zapomíná.
Jenom ondyno ve shromáždění sboru obecních
starších král. bl. města interpeloval p. dr. Juu
S. Novák pana primatora, zdaž příčiny neštěstí
tohoto jsou konstatovány. Pan primator odpo
věděl, že v záležitosti této postará se o pří
elušné vyšetření.

Jak se dovídáme, bylo toto čtyři lidské
životy pohltivší neštěstí zaviněno tím „upo
menutím“, že totiž stavba nebyla prováděna
dle úředně schválených plánů. Bylo totiž pod
patentované stropy „Opomenoto“ umístiti ná
ležející sem železné traversy. Poněvadž bylo
toto „opomenutí“ možným, zdá 80, že také
bylo „opomenuto“ vésti na přesné stavění dle
plánů pilný příslušný úřední dohled. Avšak
my donfáme, že tato „opomenutí“ nebudou
„opomenata“ pro výstrahu a příklad uvedená
býti před příslušné tribunály. Zajímavo jest,
že pražská žurnalistika, která 0 všelijakých
pikantních daremnostech po týdny mluví a
píše, o tomto neštěstí, jež stálo čtyři lidské
životy, více nedovede ničeho pověděti. Páni
vypadají, jakoby měli jindy hovorná ústa
ucpaná.

Juk známo, ke všeobecnému potěšení Pra
žanů najal si letos z jara princ Windischgrátz,
maužel arcikněžn? Alžběty, dcery po koruuním
princi Rudolfovi, na Královských Vinobradech
rozkošnou Gróbovu villa s rozsáhlými zahra
dami, kde tráví první měsíce svého manželství.

Jednoho luzného dne v měšíci červnu či
počátkem července, jak se dnes všeobecně vy

ravuje, sjela se na Královské Vinohrady
jasným novomanželům Wiadiscbgrátzovým

-vzácná společnost z vysokých a nejvyšších
krabů na návštěvu. Panstvo bylo zde na za
přenon a béhem noci mělo se různými vlaky
zase rozjeti. Podvečer tichý a klidný tráven
byl v zahradě villy Gróbovy.

Avšak to byla vzácná společnost najednou
překvapena nesnesitelnou tíhou vzduchu, v němž
nikdo zde v zahradě volně dýchati nemohl a
před jejíž dotíravostí každý ústroj smyslu či
chového do kapesního šátečku skrýval.

Zavolán příslušný zkušený domestikas,
aby vysvětlil, co tohle má znamenati. Ve
společnosti té kmitlo totiž něčí mínění, jest-li
nepříjemná tato atmosfera nebyla zde dnes
aranžovánu daremným spůsobem schválně.

„To prosím nejuctivěji je zde vždycky
k večeru, když má drahého dne pršetl“ vy
evětloval toto nepříjemné zhoštění vzduchu
povolaný domestikus.

„A čím to?“

Vzhůru do Hradce Králové!

Nadšený pozdrav valným zástupům uvédo
mělého katolictva, jež se právě k návštěvě hlavní
bašty českého severovýchodu chystají! Každý pospěš
s radostí do sídla královen Elišky a Alžběty,
do města, vněmž Často delší dobu i čeští králové
a láskou přebývali Jest to město v skutku staro
slavné, jehož hlas býval v dějinách českých hlasem
rozhodujícím.

Hradec Králové měl nad jiné vynikající
účastenství v proudu českých dějin; rozhodoval
pronikavě v otázkách náboženských. A musíme li
doznati, že obraty náboženské od dob husitských
až do války třicetileté znamenají pro Hradec dobu
nejvyšších zmatků a zarmucujících pohrom, nechť,
naše sjezdy katolické jsou smírným olejem vrženým
do vzednutých vln nynějšího boje náboženského|
To jest účelem nášich snah. Bohudík dosud naše
obyvatelstvo většinou dosud si váží odkazu veli
kého Otce vlasti, Tomáše Štítného a Balbína přes
pokřik našich odpůrců a proto účastníci sjezdu
budou přijati s láskou, přijdou k přátelům.

Ač husitskou zbraní, protestantskými Švédy
a Prusy, dvěma velikými požáry ba i při budování
vojenských hradeb mnoho starobylých pomníků
české kultury bylo v Hradci zničeno, přece mnoho
sterých památek dosud hlásá grětu slávu našeho
města; k starobylým vzácnostem pak čilou kulturní
snabou přistoupily mnohé nádherné pomníky nové,

Z mnohých zajímavých památek našeho
města jmenujeme zvláště:

A. Chrámy. Nejstarším kostelem v Firadci Král.
jest kaple sv. Klimenta, do níž vchází se Bílou věží,
Založena byla asi již v době, kdy křesťanství vni
kalo do Čech. Až do XIII. stol. byla kaple koste
lem farním — když však již nedostačovala, vystevén
byl kostel sv. Ducha r. 1307 od král. Elišky. Roku
1715 a 1716 byla kaple sv. Klimenta od biskupa
A ama hr. Vratislava zbořens a vystavěna znova.
Jest to budova okrouhlá v slohu barokovém. V levo
od oltáře hlavního jest oltář, ne němž ve skleněné
rakvi jest tělo av, Klimenta, mučenníka, jež r. 1737

„To jednak vypařaje své jedy neupravený
potok Botič a jednak na Smícbové nedávno
postavené továrny dýchají timto spůsobem
svými surovinami i svými výrobky“, nejuctivěji
vykládal dotnestikus.

„A to je možno a dovoleno uprostřed
blavního města Prahy?“ tázal se vznešený,
statičký pán, který se obzvláštuí pozornosti a
úctě veškeré ostatní společnosti těšil.

Domestikas se pokorně mlčky uklonil.
„Kdybych se o tom sám nepřesvědčil,

věru že bych se rozpakoval dnešního dne
možnosti něčeho podobného uvěřiti“, trpce
prooesl ctihodný kmet.

Vzácná společnost se brzy po tom z otrá
venéhu vzduchu rozešla.

Zpráva o tomto případu dostala se rychle
do veřejnosti, neboť pražští členové oné vzácné
a vznešené společnosti, jež Botičema smíchov
skými továrnami přes tu chvíli opakovaná
„nálada vzduchu“ v zahradách Gróbovy villy
na Král Vioobradech překvapila, netajili Be
svým rozbořčením na možnost toho, aby byl
vzdach celých měst takto otravován, jako 56
zde děje. A jak 8e dále vypráví, souvisela
8 těmito déle již neudržiteluými zdravotními
poměry kolem Botiče a v okolí zmíněných
smíchovských páchnoucích továreu jedna z ne
dávných jízd Jeho Excellence pana místodržitele
do Vídně, kde byl prý z velice vysokého místu
zvláště požádán, aby ua tyto zdravotní nepří
pustnosti v Praze podřízené sobě orgány dů
tklivě upozornil a péči o příslušné jejich odstra“
nění A zamezení jim uložil.

Obrana.
Moderní svobodomyslnost. Žetaosví

cená moderní svoboda má daleko horšl tvář
než „klerikální jho“, to lze nejlépe pozorovati
na nynějších událostech ve Francii. Že se v
této zednářstvím prosáklé zemí zavírají řádové
škvly a že osvědčené učitelské stly jsou z do
movů svých vyháněnv, tof neomluvitelným ná
silím na právu přirozeném. [ nestranný poban
by musil řádění nevěrecké vlády zednářské od
souditi. Ale některé naše listy přece se snaží
vší mocí dokazovati, že hanebné násilnictví
Dení ani proviněním proti snáčelivosti. Z tobo
patrno, jak by se asi nám vedlo, kdybychom
se dostali pod komando těch našich „svobodo
myslných“ krajanů, kteří Francii za tyto „kul
turai“ skutky velebí. Pokod oemají moci, křičí
z plných plic: „Svoboda všem a každému pře
pvědčení!“ Zatím však ze sympatií k fraucouz
skému řádění můžeme dobře seznati, jaká svo
(6

papež Kliment XII. kostelu sv. Ducha daroval. —
Přes ulici jest kostel sv. Ducha. Nejkrásnější jeho
památkou jest gotický tabernakl provedený r. 1492
mistrem Mat. Rejskem. — Cínová křtitelnice, po
slavená v přístavku severní lodě, pochází z kláštera
podlažického, jejž hradečtí husité r. 1421 rozbořili.
Dle nápisu zhotovena byla r. 1406. — Z obrazů
zasluhují pozornosti: obraz sv. Antonina od Petra
Brandla v levé lodi « obraz sv. rodiny ze XIV.
stol. na oltáři u chrám. dveří v pravé lodi. -— U
oltáře sv. Antonína postavili r. 1892 důstojníci
18. pěš. pluku pískovcový památník padlým vo
jíndm r. 1866. — Ve velké sakristii jest kasule
vyšívaná z XV. stol. — Zvonů jest na kostele sv.
Ducha 7. Nejstarší jsou: Leopold z r. 1485, Orel
a Cecilie z r. 1496, Václav z r. 1538 a Klement
z r. 1510. — V Bílé věži jest zvon »Augustina
g800 kg. těžký; ulit byl r. 1508. Bílá věž jest
68 m. vysoká. Jest a ní krásný rozhled po rovině
labské a k horám krkonošským. — Nad vchodem
do kaple sv.Klimentu jest vyryto heslo Maxmi
liana .3=+Deus providebit, vigilandum tamen«
(Bůh bude pečovati, přes to bdíti dlužno). — Bílá
věž počala se stavěti r, 1574. — Kostel Nanebe
vzetí P. Marie zbudovali při své koleji jesuité r.
1655—1668 společně s kaplí sv. Josefa, v níž na
stěnách visí obrazy představující život sv, Aloisia.
— Zmínky zeslubuje překrásný kostelík sv. Jana
Nep. v semináři pro cenný obraz sv, Jana Nep.
malovaný Petrem Brandlem (obraz jest nyní
v oratoriu) a pro překrásné malby násténné zho
tovené při obnově kostela r. 1887.

Na Velkém náměstí postavena byla r. 1715
—1717 veliká socba Panny Marie. Kolem sloupu
jsou sochy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa, sv.
Šebestiana, sv. Vavřince, sv, Karla Borom., sv.
Václava, sv. Jana Nep., reliefy sv. Františka Xav.
a sv, Rosalie. — | Na Malém náměstí jest socha
sv. Jana Nep. z počátku XVIII. stol,7

B. Městské Museum. Pás královny Alžběty,
choti Karla IV., s nápisem: »Na tom světě žádná
jiná«; jejich 24 lžiček z jalovcového dřeva se zbož
nými nápisy a 3 měšce; stříbrné ciborium se
lžičkou a zvonek z r. 1572, kalich podobojích,
sypací hodiny, 11 jednoduchých, 2 velkéa 3 malé
zlaté závity, pohár Kbcperův atd. —| Nejstarší

boda by nám pod žezlem takových papírových
svobodoryslníků kynula. Proto se nesmí naši
protivníci diviti, že jest naším přáním, aby ve
všech úřadech zasedali v katolickém národě
upřímní katolíci

Organisujerme se proto, aby naše svoboda
nedopadla jednou tak „stkvěle“, jako svoboda
katolictva 'rancouzského. Katolíci tarmnějšíjsou
nyní za svou neprozíravou důvěřivost v cha
rakter lžisvobodomyslníků důkladně vytrestáni.
Proto chraňme každou svou posi i, pokud ještě
čas. Socialisté, kteří jako zednáři mají svobody
plná ústa, pomáhají policajtům jeptišky z vlast
ních jejich domů vyháněti. Tak dokazují, jakou
„soukromou“ věcí jest jim náboženství. Kdyby
takovou funkci na sebe brali katolíci proti 80
cialístům, oheň a síra by pršela na hlavy jejich
z „Času“, který zednářskéiatriky francouzských
násilníků schvaluje.

Budiš s důrazem připomemuto, že od dob
„Přemyslovských panovníků“ až na dní naše nic
nepůsobilo s takovou silou a úspěchem v šíření a
spevnění němectva v Čechách jako uvedení nové
víry (protestantské).

Z. Winter: Život církevní v Čechách, 69.

Politický přehled,
Oba ministerští předsedové dr. Kórber a šl.

Széll byli minulý týden v Išlu od císaře přijati
podávajíce mu zprávu ostavu vyrovnacího jednaní.
A ve Vídni podával dr. Kórber v ministerské
radě zprávu o svém jednání v Islu. Samé konte
rence, ale nejistota pořád.

V neděli udály se v Jihlavě veliké výtržnosti
německo-nacionální proti slavnosti jhlavského
»Sokola«, Jeden Sokol bodnut nožem, několik
jiných klacky stlučeno. Teprve vojsku a četnicivu
podařilo se zjednati pořádek,

Stávka polních dělníků v Haliči téměř do
cela skončena.

Rozkazem carovym byli skoro všichni stu
denti, kteří se účastnili únorových nepokojů
v Moskvě, propuštění na svobodu. Na sta bylo
jich povoláno zpět ze Sibiře, kamž byli vyslám
do vyhnanství na 5 let. Současně přiznáno jim
právo, aby vstoupili na podzim opět na university.

Výbor něm. říš. sněmu pro celní tarif přes
odpor vlády zvýšil celní sazbu přížité zeÓ marků
na 7, při pšenici ze 6.50 m. na 7.50, při ječmenu
ze 4 na 7 a zavedl řadu nových cel, která ve
vládní osnově ani nebyla.

Proti uzavření klášterních škol ve Francii
jeví se v některých krajinách rozjitření nesmírné,

listina r. 1225, kterou Přemysl. Otakar I, da
roval Hradci vesnici Vesce — Ve dvou skříních
jsou uloženy nádherné kancionály latinské 1české,
V jiné skříni jsou 4 latinské antifonáře ze XVI.
a XVII století. Umělecky nejcennější jest kancionál
v druhé skříni z r. 1505 a dva díly čes. kancio
nálů, o nichž bylo procováno od r. 1585—1604.
Celkem jest v bradeckém museu 8 kancionálů na
pergameně, 25 na papiře a 15 tištěných. — Sbírka
mincí domácích i cizozemských, obrazy, prapory,
mamutí zub atd. — Za prohlédnutí stojí krásná
a četná sbírka památek z války 1866.

C. Zbudov zvláštní pozornosti zasluhují: bis
kupská residence, nový ústav bluchoněmých pro
vedený ve slohu čistě barokovém; obecné a měš
tanské školy, pensionát školských sester, škola za
mečnická, vynikající ozdobami umělecku-zámeč
nickými, nové Borromeum, Klicperovo divadlo,
renaisanční dům na nábřeží, obchodní akademie,
učitelský ústav, budova c. k. reálky. — Důstoj
nický park.

Výlety s Hradce Králové: Na Zámeček (*,
hodiny jižně od Hradce) se starobylým kostelem
a krásnou vyhlídkou. — Na Chlum povozem 1'/,
hod., neb obchodní drahou do Všestar, odkud "4
hodiny pěšky na bojiště r. 1866, kde odpočívá
celkem 15.750 vojnů. Všech pomníků jest 282.
— Na Zvíčin — hora 674 m vysoká. Velkolepá
vyhlídka zvlášté na Krkonoše. Po severo západní
dráze do Mostku, odkud 1 hod. pěšky. — Do
České Skalice (sev. záp. drahou přes r hod.) Pom
níky z r. 1866. Gotická křtitelnice. Císařský orel
ze zbraní z bojiště r. 1866. Pomník Boženy Něm
cové, Odtud */, hod. zámek Ratibořský. V údolí
Úpy zřícený hrad Risenburk. Ve vísce pod ním
ztrávila své dětství Bož, Němcováa jest tu dějiště
»Babičky«. — Kunětická Hora. Po sev. záp. dráze
do Stéblové, odtud r hod. pěšky. — Do Potštýna
a Litic" Romantické údolí a zříceniny bradů.

+) Kdo chceš lépe s podrobněji se pončiti, kup si
„Průvodce po Hradci Králové“od L. Domečky. Y knih
kupectrích zs 40 h.



Lid chápe se zbraně, staví barikády a pouští se
v boj s četníky a vojskem. Zvláště v kraji bre
toňském nastalé poměry podobají se revoluci,

Mezi makedonskými povstalci a tureckým
vojskem došlo ke krvavé bitvě.

Boerští generálové Botha, Dewet a Delarey,
kteří přijeli do Anglie, by doléhali na provedení
podmínek míru, byli přijati králem Edvardem.
Odtud odjeli k návětěvě bývalých presidentů
Krůgra a Stejna.

V občanské válce ve Venezuele dobyli pov
stalci velkého vítězství nad vládním vojskem;
zmocnili se města Barcelony a donutili vládní
vojsko, aby se vzdalo. Všechny konsuláty, pak
domy a krámy zejména cizinců byly vypleněny.

Zprávy místní a z kraje,
Dlecósní zprávy. Vyznamenání: Vdp.

Karel Vorlíček, bisk. vikář a arciděkan v Kutné Hoře,
byl od sr. Otce jmenován papežským komořím. Gra
tulnjíce panu arciděkanu radujeme se upřímně ze
vznešeného vyznamenání, které hlava křesťanetva
udělila knězi nad jiné zasloužilému, pečlivéma strážci
chrámu sv. Barbory, který je drahou perlou naší di
ecése. Pozdvihnuv z prachu perlu tu a očistiv ji od
kalu, který po celá století usazoval se na ni, postavil
sobě p. arciděkan pomník aere porennins. Ad multos
annos) Ustanovení jsou: p. JosefPavel,kapl.
Přibyslaveký, za kaplana do Vojnova Městce, p. Fr.
Novotný, kaplan Nekořeký, za kaplana do Vysokého
Mýta, p. Emil Novák, kaplan v Č. Skalici, za kapl.
do Úpice,p. Jaroslav Žďárek,kaplan v Dabenci, za
kaplana do Č. Skalice, p. Václav Stýblo, administrator,
za kaplana v D. Královicích, p. Frant. Náhlík, kapl.
v Dolních Královicích, za kaplana do Dašic, p.Josef
Profous, kaplan v Zabrádce, za adminietr, do Čechtic,
p. Vojt. Hernych, kaplan v Kostelci n. Orl., za katech.
do Červ.Kostelce. Neomysté: p. Alex. Novotný
ga kaplana do Čermné, p. Josef Jílek za II. kapl. do
Mikolovic, p. Jan Kočvara za kaplana do Dubence,

. Josef Konárovský za IL. kaplana do Kostelce nad
ei, p. Stanislav Pospíšil za II. kaplana do Čáslavi,
p. Jaroslav Hanuš zs kaplana do Vel. Petrovic.

J. M.ndp. biskup Brynych v Praze.
Tovaryšská jednota pražská slavila 6Oletéjabilenm
svého trvání za účasti téměř celé křesťansko-Bocialní
strany české 8 imponojícím zdarem, jaké to vyzírá z
netajené závisti Času a socialistických listů. Neoby
čejného lesku dodala průběhu celé alavnosti účast
ndp. biskupa královéhradeckého Edvarda Brynycha,
jenž neváhal z letního sídla svého z Chrasti zavítati
ka slavnosti jednoty, jejímž předsedou u reformatorem
byl v pohnutých letech devadesátých za srého pobytu
na Vyšehradě. Ndp. biskup královéhradecký | jest
vpravdě biskupem dělnickým, neboť účastní se horlivě
a obětavě v řešení otázky socialní. Doba naše žádá
důtklivě od knížat církevních, eby zasahovali činně
svým vlivem ve emírné orovnání rozvrácených poměrů
společenských a tomuto požadavku moderní doby činí
zadost ndp. biskap královéhradecký. Uznání toto ne
může upříti p. biskapu ani nejzarytější nepřítel.

Host do domu — Bůh do domu.
Do Hradce Králové avolán ejezd českoslovanských ka
tolíků. Každý bradecký slušný občan mobl by býti
z toho potěšen, že jeho bydliště má v zemích korany
svatováclavské dobrý zvuk a že zvoleno jest za shro
mašdiště katolíků českých. Komu třeba dobré jméno
bydliště jest Ihostejno, ale kdo není zrovna Křorákem,
mohl by se říditi příkazem slovanského pohostinství,
které v hostu vidělo návětěvu Boží, Ale kdepak hra
dečtí pokrokáři a civilisované mravy! Pánové tito
usmyslili si pořádati u příležitosti katolického ajezdu
tracslavnost ve prospěch taberkulosních léčeben. Ve
avé tronfalosti šli tak daleko, še požáduli ve jména 30
(P) prý spolků bradeckých městskouradao protektorat
své „humanity“. Městeká rada ovšem hnedle asi po
znala, še 20 všech 30 spolků těchto hlavní interes
na všem má proslulý spolek „Mrťafa“ a proto
s díkem odmítla čest, paradovati ve výkonném ko
mitétau | tohoto záslažně vlastenecky a. kalturně
činného epolku. Z toho odmítnutí ovšem pokro
káři dostali náramný vztek a dětí nyní sírou
a ohněm v „Osvětě“ a v „Čase“ na nešťastnou městekoa
radu. Nic horšího jí nemohli vyčísti, nežli ohled na
klerikály. Čas hrozí vojnou, Osvěta morem, Mrťafa
čízní, pokrokářští doktoři koleron. Ubohý Hradect Aby
tak pár Mrfafistů přestalo píti pivo! Nemáme příčin
hájiti městskou radu před nařknutím z klerikalismu,
ale nemůžeme potlačiti obdiv nad emělostí— několika
zdejších štváčů, kteří dovedou vyburcovati všelijaký
okolní lid ku „manifeataci,“ ale pak běží honem puco
vati kliky u úřadů, že prý za chátru nemohou. Jame pře
svědčeni,žeobčanstvo hradecké zná dobřeavoupovinnost,
jakou ukládá noblessa civilisovanému člověku vůči
hostům a proto vyslovujeme naději, že křovácké ná
pady zdejších pokrokářů nenajdou ohlasu. Občané
vzdělaní vyjdou zajistá vstříc katolickým hostům
e takovou ochotou, s jakou vyšli již avóho času ho
stinským, hasičům, samosprávným úředníkům, obchod
níkům, kominíkům atd. Tyto bosty vítávala městeká rada
za nouhlaen celé obce a podobného uvítání dostane
se zajisté i hostům, kteří v daleko imposantnějším
počtu navštíví nače město. Nemůžs býti zajisté každý
pokrokářem, ale kdyby i pokrokářislavili .zde svůj
ujezd, a uěkdo by jim chtěl v tom překážeti, odsou
dili bychom stejným důrazem protisjezd, meboť
porafovati příkaz pohostinství, jest dosud ve vadě
laném světlé uurorostí. Není ani třeba zabývati ao
mnoho výronem koltarně pokleslých jedinců, kteří za
svou zrůdnvu povahu ani snad nemohou a proto ustá
váme ve své úvaze O jejich přestřelení. Občanstvo
bradecké považnjeme za příliš vyspělé, nežli by bylo
mu třeba vykládali nejzákladnější pravidla apolečen
ského taktu Přimlonvátme 8e jenom, aby páni domácí

vyhověli žádosti sdružených katolických spolků zdejších
s ozdobili ve dnech ojezdových domy avé prapory.

Narezeuimy Jeho Veličenstva byly
oslaveny v našem městě velkolepě, Večer před alav=
nostním dnem zahrála vojenská kapela na náměstí
slavnostní koncert. Drnbóho dne časně zrána probou
zelo ae občanstvoze sna křepkým badíčkem. O doráté
bodině aloudil vojenský kaplan dp. Richard Černý
slavnou mši av. v chrámu Panny Marie a po skončení
modliteb ndělil všemu přítomnému vojska před obrá
mem slavnostní požehnání. Pak následovalo defile

*vojska. V kathedrále sv. Dacba sloužil slavnou pon
titikální mši ev. vyadp. generální vikář Dr. Frýdek
za přítomnosti všech p. t. úředníků státních, měst
ských a různých jiných korporací.

K našemu sjezdm dosud příblášeno40
spolků se čtrnácti prapory. Legitimací vydáno již 5440.

Mravnost v divadle. Minalýtýdenjakýsi
Němec Fr. Josef Deser předváděl ve svém divadle
občanstva královóbradeckému živé fotografie. Předata
vení v obyčejnou hodinu uspokojovala, ale co se uka
zovalo 0 10. hod. v noci, svádělo přímo k nemravnos
tem. Vždyť už proto, že dámy a. děti k tozuto
nočnímu představení neměly přístupu, dalo se ořeká
vati něco pikantního, dráždivého, Podnik byl čistě
německým, ale to nic nevadilo zdejším vlastencům ku
návštěvě. Rodičové a úřadové měli by bedlivěji posu
zovati taková představení.

Příspěvky na Sanatorium v Jan
ských Lázních. Vdpp.:Al. Chaloupka,b. not.,
farář v Chlebích 20 -K, Karel Vimr, farář v Petrovi
cích 22 K 30 h, Jos Kašpar, farář v Rosicích 10 K,
Jan Soidl, děkan v Černilově 36 K. P. T. p. praelat
Dr. M. z Montbachu, kanovník vo Vratislavi 20 K,
Joe. Stejskal, farář ve Studnici 10 K, Frant. Můller,
prof.na realcev KutnéHoře, královóbradecký venkovský
vikariat 23 K. Z ledečského vikarista pp.: František
Chaloupka, b. vikář a Fr, Illem, děkan ve Zbrasla
vicích po 20 K, po 5 K: P. Langr, farář v Čihoští a
koop. Tom. Koatník; po 2 K: J. Svoboda,far. v Chře
novících a Jaroslav Schoranec, katecheta ve Světlé.
Z Chrasteckého vikariatu 116 K 80 h, k čemuž přie
pěli pp.: po 20 K: b. vikář J. Kobr v Chraati a Al.
Konvalinka, vik. sekretář v Hrochově Týnci; po 10 K:
Jos. Kučera, b. not. a farář v Seči, Jos. Plocek, farář
v Trbové Kamenici, O. Hvězda, kaplam v Cbrasti, Fr.
Štěpánok, kaplan v Hroch. Týnci, Jos. Trnka, kaplan
v Bojenově; po 6 K: K. Neužil, farář v Kostelci, O.
Gyurkovicz, kaplan v Chrasti; po 6 K: J. Blažek,
děkan na odpuč. v Chrasti, Vác. Šinkora, far. v Bo
janově; 2 K80h: J. Pfeffer, děkan v Žamberka;
2 K: Jan Zitko, kaplan v Trhové Kamenici; p. Voj.
Krejčí, exposita v Žárově 15 K; vdp. Ant. Lór k. a.
notář a ředitel konviktu v Příbrami %4K; p Albert
Seidl, farář v České Prusnici 20 K; p. Jan Čeřovský,
kaplsn tamtéž 6 K. Srdečné díky vzdává a o další
příspévky prosí bisk. Konsistoriam v Hradci Králové.

MUDr. J Král, zabní lékař« Hradci Kr.,
nebude za příčinou slačby vojenské od 21. srpna do
19. září ordinovati.

Krádeš. Do bytu p. Ant. Jeřábka,obchodníka
na Prašském Předměstí, vloupal se 10, t. m. Otakar
Kotland z Holohlav u Hradce Králové, odkudě odcizil
šatstva asi za 40 K a 30 K na hotovosti. Byl
však v jednom zdejším hostinci zatčen a odevzdán
soudu.

Choromyslmý. Dne 16, t. m. byl přistižen
v důstojnických sadech neznámý člověk trhající na
záhonech květiny, jichž měl už nárač. Zjištěno, de
jest to choromyslný F. S. se Svobodných Dvorů; na
to z vazby propuštěn.

Z Poucheva. Obnovaoltářní fresky dokon
čena a nyní teprve lze oceniti tento zavržený drahdy
skvost. Stáří obrazu nelze přesně udati. Starba koa
tela započata byla před 100 lety a vo drou od sebo
vedálených periodách v baroku provedena. L, P. 1776
v úterý mafopnstní dne 3. března na večer došel «
Vídně rozhodný příkaz do Hradce, aby kostel av. Pavla
na Střezině v alici třebechovické byl razirován, po
něvadě by překážel zamýšlené pevnostní stavbě. Na
bídnuts zaň náhrada 6454 zl. C. M. Ještě večer shodl
se magistrát s biskopem tehdejším nabízenou cenu
přijmouti a kostel na předměstí pouchovaké přenósti.
Následující den na popeleční středu četl městský kaplan
J. Pinkas poslední tam mši sv. a v pondělí ne to
započala devastace. Většina však bohoslužebných před
mětů přenesena do kostela ar. Antonína v Norém
Hradci. Na Ponchově počato stavbou r. 1780 a vysta
věno pouze presbyterinm n samého hřbitova a pouvě
ceno téhož roku o pouti. Byl pak kostelík ten filtélkou
Hradeckou. Teprve r. 1787 dne 20. ledna investován
první samostatný farář Pouchovský Jan Dvorský,
kaplan hradecký, kterýž přistěhovav se dne 24. února
na Poachov, ubytoval ae ve staré škole, jelikož farní
badovy posud nebylo. Dostavění kostela v nynější
rozlože stalo so teprve r. 1888. Jan Richter, hostinský
od „modré bvězdy“, prováděl stavbu a o 3. neděli
adventní byla dokončená svatyně benedikována. Roku
1838 — poznamenává pamětní kniha — byla fresková
malba nad oltářem v presbytáři za 20 zl. C, M. ob.
novena od malíře Frant. Rachoty z Miletíne, Posdějí
v letech dedesátých při bílení kostela freska proatě za
bílena a r. 1860 zavěšen sarámovaný obraz vv, Pavla
od Vacka malovaný. Objevená nyní freaka prozrasuje
taktéž barokový typ italaké školy benátské, jakož vi
děti lze i v Hradci u jesnitů. Původní mistr pojal
esi myšlénka 17 c. skutků apoštolských zaázorniti
štětcem malířským. A podařilo ee mu. Pavel jsa po
prvé v rozhlášeném městě světoznámých Athénách,
pojat byl podivem nad nesmírným množstvím soch a
chrámů bludn a hříchu sloužících. Tudy nemohl ne=
mluviti a rozmlouval nejen Be židy ve pbornicích, ale
eoužasně také na náměstí s pohany. Na agoře (ná
městí) ecbázívali se urěěťané i mudrcové a řečníci.
Z1e Bošel ne Pavel s mudrci všech čtyř škol; ti pak
ujavše ho, vlídně na areopag ho zavedli, aby nové
učení obšírněji tam vykládal. Postavil se tedy Pavel,
jakož vidno na obrase, uprostřed areopagu na vyšším
ndjakém výstupku a učinil a podivubodnou jemnostía
obratem řečnickým trojčlennoa řeč o Boba, o člověku a

Vykupitelí, přihldaje k onomu oltáři s nápisem „Nezséměmu Boho.“ Zvědavé posluchačstvo velmi výrazně
zde znásorněno. Vzadu pod Vyšehradem na kamených
sedadlech v loggií sříti možno staré filosofy i mladé
jejich žáky; obě přední tehdy školy muadrokéstojická
iepikurejská jasně jsou tu nasnačeny; u nohou Pav
lových s knihou v race vážný atoik rosjímá o novém
učení, kdežto vedle ovětácká fisiognomie opikureká ru
kama rozbazujíc odmítá „těla vzkříšení“ Kněží dva
s hlavami ovčnčenými sedíce na atapních oltáře protí
Pavloviprozrazují,šenesoublasísjehovýkladem.Vedle
apoštola dovodněoznačena věřící dychtivost Dyonisiova,
jenš touší více se pončití. Také na ostatních tvářích
trefoě zobrazena pověstná těkavá athénské zvědarost
po něčem novém. HBogtomilí andílkové po stranách
obrazu nad alouporím, držíce jeden meč a drubý
palma, ohlašují, jaký bude akon života Pavlova, Mo
nogram nad obrazem připoralná ono Parlovo: „Nesoám
jiného leč kárati Ježíše Krista.“ Celek doplňují dole
po stranách dva druhdy vČechách oblíbení mučenío
sv. Václav a-sv, Florián, první nesa na hrdle methoi
dějský medalion a drnbý « nádobou v ruce. — Vý
borná myšlénka nalezla echopného mistra k obnově.
Zásluhou p. prufos. Em. Pipicha svěřena restaurace
této fresky p. Mart. Matoušovi, akad. malíři s Prahy,
kterýč svédomitě práce wo podjav ve dvou měsících
za cena 1000 K takměř znovu k životu vzkřísil nmě
lým štětcem znásorněné zde Pavlovo kázaní 0 „vzkří
dení těla“. K podobným pracím Ize bezpečně zmíně
ného mistra doporoučeti. Pouchovský kostel získal
velice obnovou fresky. Malby nástropní a loňská vý
zdoba kostela nyní celkové doplněny. Až spodek
oltářní zastkví se novým zlatem, bude svatyněsdejší
nad jiné vynikati. Nezbytno ovšem vzdáti také chrálu
bdělému patronát komisaři p. Stan. Červenómu, měst.
radovi a továrníka v Hradci Králové, jakož i slavná
městské radě, kteráž v jednotě s polit. úřadem ochotně
vždycky povoluje z dostatečné záduše všelikerá vydání
na výzdobu Pouchovského kostela, Vzpomenuto také
bndiž, že měst. rada p. Jul. Russ zhotovil velmi ada
žilou podobiznu dotčeného freskového obrazu.

Východočeská výstava v Pardubí
cích 1908. Rozkrět průmyslu i zemědělstvícelého
českého východu byl pohnatkou k uspořádání výstavy
v Pardubicích r. 1903., k čemaš přibrán také i odbor
národopiený. V posledních dnech uskutečněno utvořiti
i odbor umělecký s uměleckou výstavou, čemuž pod
nětem byla prvá výstava umělecká, pořádaná v Par
dubicích v roce 189, s efektem nejen morálním ale
také i finančním. Zájem všech kruhů celého českého
východu o výstavu v Pardubicích roku 1908 jest ku
podiva veliký a povzbuzuje všechny členy výstavního
výbora k neunarné a- horlivé činnosti,

Návrat de církve sv. Dne16.t. m.složil
vyznání víry v chrámu P, v Chrasti p. Pavel Šmíder,
úředník firmy J. Hojsler, ovang. helv, vyznání.

Osobní. Poštovní oficiál p. J. Lauterbach pře
sazen byl z Hořic do Hradce Králové (město). — Pan
Ladislav Jedlička jmenován skutečným úředníkem c,
k. pošty v Hořicích. — Poštovní úředník p. A. Kociša
přesasen byl z Teplic do Hořic.

Zápls žáků do I třídy obecní re
úlky v Náchodě diti se bude po prázdninách
v úterý 10. září a vo středu 17, sáří t. r. Zapisovati
se bude védy od 8.—10. hod. dopol.; hned po zápisu
konati ae budou zkoušky přijímací od 10,—12. hod.
písemné a o 2. hod. odpol. ústní. Každého dne po
ústních zkouškách bude o přijetí žáka definitivně
rozhodnuto. K zápisa neché kašdý žák přinese si
křestní neb rodný list a vysvědčení fregaentační. —
Do II. až VL. třídy konati ve bude zápis z jiných ve
řejných škol atředních (z realky, gymnasia a reálného

Gymnavia) dne 14, a 16. září od 8.— 10. hod. dopol.
Aci přinesou vi křestní list, poslední vysvědčení a

mestrální, opatřené řádnýo propuštěním. Žákům a gym
namí a realných gy Jnasií s0 hlasícím podatonpiti
bude zkoušku přijímací jen v těch předmětech, ve
kterých se učebná osnova reální liší od gymnasijní
a reálných gymnasií. Ve příčině této ď se rodiče
obrátí na ředitelství ústavu, které podá nálešité in
formace. — Zápis žáků ze škol měšťanských do II,
III. a IV. tř. konati ae bude de 18 a 14. září t. r.
od 8.—10. hod. dopol. v ředitelně. Žáci tito předloží
křestní neb rodný list a poslední vysvědčení seme
strální. Zkoušky přijímací těchtožáků konati se badon
doe 18., 14. a 36, záží t. r.

Z Vejvamovie. (Primice). Dae 15.srpna na
den Nanebevzetí Panny Marie alavila so vo zdejším
chráma Páně elavnost pontní a zárovoň slavnost pri
miční. Zdejší rodák vlp. Antonín Mikan, novosvěcenec,
obětoval v ten den poprvě měí sv. O 8'/, hod. vyšlo
dachovenstro z obrámy Páně do rodného doma vlp.
primicisnta. Mimo domácí duchovní účastnili se slave
nosti vdp. Dr. Josef Novotný, professor morálky s Hrad
ce Král., dp. P. Matěj Vinc. Schreiber, kvardian z Chra
dimě, vlp. Jan Tamchyna, novosvécenec se Dřenio, vlp.
Edvard Kudraka, novoavěcenec « Kočí, vlp. Frant,
Yambera, novoavěcenoc © Hrochova Týnce, cthp. Jan
Novobradaký, diakon e Hradce Král. a cthp. Otokar
Smělý, bohoslovec © Hradce Králové. V domě p. pri
miciaota promluvil vážně a dojemné jak k pauu pri
miciantovi, tak i k jeho otci domácí dachovní správce
vdp. Bob. Beránek,Dojat hluboce, poděkoval p. primiciant
svému otci za vše a vyžádal si od něho otcovské
požehnání. Po té nbíral se průvod, jehož účastnil se
i místní spolek hasičský, do chrámu Půně, kde po
přípravných modlitbách a zpěvu vystoupil na kasatelna
vdp. Dr. Josef Novotný, aby četně shromášděnéma
posluchačetvu vylíčil význam alarnosti této. A gajisté
výmlarnými slovy opoutel na sebe pozornost všech
věřících, kteří = povděkem naslonchali hlásaným
pravdám náboženským a pochopili jasně důležitost
stava kněžského. Po slavnostním kázání obětoval vlp.
novosvěcenec mli svatoa, při níž přistonpili ke stolu
Páně a z rukou p. primicianta přijali Tělo Páně otec
jeho a nejbližší příbuzní. Odpoledne pak zavítal
s Chrasti do středu hostí vlo. novosvěcence vldp. Dr.
Jan Hejčl, apiritual kněžského semináře, aby projevil
lásku svou k těm, jichž byl v semináři vůdcem. —
Řídká bývá alavnost primiční, zvláště na osadě
menší, avšak ve Vejvanovicích ae jiš Častěji konala.



Proto ale neztrácí sde ne leska, naopak nabývá větší
vážnostía lid těší se na slavnostprimiční.—Přejeme
vip novosvěcenci, aby nebeský Pén debnal všem

racem jeho a aby líbilo se mu mesi těmi, kteří
jemu arěření budou.

Magda Dvořáková, dceraslavnéhomistra
Dr. Antonína Dvořáka, pořádá v neděli 24. srpna t.
r. v vále hotelu pí. Fr. Bartoníčkové v České Skalici
Večer plsní, při kteróm účinkuje virtnos na klavír
Leon van Berg-Kesten. Předprodej vatapenek převzal
p. Václav Tichý, účetní záložny. Písemné dotazy zod
poví p Josef Dvořák, náčelník cyklistské dopy Orlické
v České Skalici.

Poprava Jana Jaroše. Loupešnývrah
Jan Jaroš, jenž byl 8. června t. r. odsonsen k emrti

rovazem, kojil ae stále nadějí, že obdrží milost.
V tom však dne 19. t, m. ráno ma bylo v porotní
síni oznámeno, že ortel jest potvrzen. Po přečtení
rozsudku se vrah rozsuřil až šíleně, tak če více do
sorců spílajícího a vedorného zločince muuwilodo vě
zení zpět dopravili. Když však odpoledne o 2 bodině
ho navětívil místní kaplan dp. J. Brabec, tu počal
Jarcě pod mírnými domluvami měknouti, zu krátko
se vyzpovídal, změniv své chování úplně. Kněz setrval
u něbo aš do půl páté, těše s výsledkem nešťastníka.
Kolem šesté hodiny včinil n Jaroše dp. Brabec opět
kratší návštěvu, naleznov kajícného provinilce dosti
uklidněného; za hodinu na to přišel k velikému po
těšení Jarošovu znova a setrval u něho už skoro du
půlnoci. Vrah ee v přítomnosti kněze kajícně modlil,
propubal v pláč a hlasité zatracoval všecky avé černé
ekatky; vzpomínal na nezvěstnou Bestra i své bratry.
Povsdechl vi: „Kdyby -tu aspoň byla sestra:“ Po
jedenácté hodině pojedl kousek mass, vypil trochu
vína a vykouřl dva doutníky. Po celou noc si ani
nezdřími. Když po třetí hodině v noci znova dp.
Brabec do jebo cely vešel, byl vděčně a radostná
přijat; Jaroš klidně a s příkladnou kajícností se při=
pravoval na sv. přijímání. O páté hodině byl přítomen
mši sv., při ní se choval velice skronšeně a zazpíval
s jinými účastníky jednu sloku písně: „Tisíckrát
pozdravujere Tebo.“ Vroucnost a poníženost, s jakou
přijal při této mši av. tělo Páně, vzbuzovala až pře
kvapení. Kdyš byla nejsvětější oběť skončena, vypil
ještě Jaroš v cele trochu černé hávy a zajedl rohlí

em. Pak poklekl, vzal nabízený kříž do raky, políbil
jej a pak přijal od kněze generální absoluci. Ještě
několik potěšných slov kaplanorých — a již (krátce
před šestou hodinou) stáli před odsouzencem beze slova

popravčí mistr p. Wollachiňger s dvěma pomocníky.dyš Jarošoví za hrobového ticha počali ruce vázati,
zalehly náble do smotné kobky akkordy vojenské ka
pely, jež hrála před novými kasárnami vojenskou
modlitbu. Tato podivná shoda učinila dojem na všscky
i na Jaroše. Nyní jiš šel Jaroš v průrodu popravčích
odhodlané za knězem, upíraje atále na něbo zrak a
opakuje po něm modlitby amírajícího. Tkvěl svým po
hledem na knězi do poslední chvíle, i když jiá měl
smyčku na krku. Za přítomnosti mnohých p. t. úřed
níků, dozorcův a četníků uprostřed kordonu asi 24
vojínů na pokyn p. vicopresidenta Kvěcha vykonán ortel.
Sort konstatoval p. dr. Batěk. Žesi mnozí a mnozí
nedali ojíti „vzácnoa“ podívanou, netřeba dokládati.
Na samé nádvoří bylo vpuštěno na legitimace
ovšem pouze asi. padesát osob. Ale za to okolní
okna, střechy a komíny byly hustě obenzeny diváky
mušského i jemného šenského poblaví. Snad si mnobý
představoval, že popravní akt jest určen spíše pro
ukojení zvědavosti než k vůli vyplnění zákonu. Jest
ovšem jisto, že byl Jaroš člověk nejvýš zvrhlý n že
by se byl sotva napravil, kdyby mu bývala poskyt
nuta volnost jednání. Leč jsk patrno, poslední trapné
okamžiky a neúprosná ruka apravedlnosti aspoň
v poslední chvíli přivedly zločince k rozamu a ro
sechvěly dloaho uspávané lepší city v něm. Jaroš
pozna) dobře, že bez útěchy náboženské by býval
jeho osud dvojnásobně trpký a ocenil aspoň před
smrtí bojivý balsám víry, která i v nejtrapnější
chvíli září vatřío nadějí. Jskou útěchu by mu motl
dáti v posledních okamžicích člověk nevěrec? Toliku
náboženství v něm dovedlo rozezvučeti lepší strany
hříšné daše. — Po bohopustém lání dal se vósti
knězem scela poslušně a klidně,

U Králové Městee ma Stříhově ko
nala se dae 15, srpna slavnost posvěceníkoplesedmi
bolestné Panny Marie, která znovu zbudována byla
na místě nepatrné zchátralé kapličky. Milerád zavítal
k této slavnosti vadp. Jan Klein, J. Sv. domácí prelát
a apošt. protonotář z Činěvse a uvítán byv zistopem
dražiček a místním představenstvem, v dojemné řeči
vylíčil věřícím = celého okolí četné shromážděním
význam slavnosti « posvětil kapli i nový vkusný
oltář, na němě umístěna je ode všeho lidu velice
ctěná socha Bolestné Panny Marie z dřívější kapličky.
Na to slonšena v kapli první slavná měo sr. Odpo
ledna pak při ,kázaní a zpívaných litaniích aešlu se
ku kapli 8 duchovních a několik tisfc věřících, zvlášiě
processí z Běronic, Lužce, Slovče, Žiželic. Duchovní
správa v Králové Městci a občané stříhovětí volají
všem, kteří o zdar této slavností se přičinili a věem
štědrým dárcům, kteří ku zbudování kaple přispěli,
srdečné „Zaplaťt Pán Bůh!“

| Z Hrádke m Nechasie. Byloto jásání
nejsn mozi školní mládeži, ale i dospělými, když Její
Osvícenost Paní hraběnka z Harrachů, Nejvyšší boť
mistryně císařského a král. Dvora, zavítavši do zdej
šího zámku, dala správou školy rozhlásiti školní
mládeži, aby dne 18. srpna přišla do zámku, kde na
oslava Taletých narozenin Jeho c. k. Apoštolského
Veličenstva bude pohoštěna. Již o 7. hod. sešla sa
mládež veškole, odkud odebrala se do místníbo chrámu
Péně, kde dp. J. Kolář, katecheta zdejší školy, konal
slažby Boží, při nichž děti pěly mešní píseň s přimě
fenými vložkami a na konec hymnu Po alužbách
Bužích tíd, učitel p. Frant. Ryba vylíčil mládeži ve
škole celý životopis Jebo Veličenatva, klada důraz na
to, by dítky vždy milovaly svého mocnáře a řídily se
Jeho beslem „Spojenými uilami.“ O 9. hod konány
slažby Boží též v zámecké kapli Jeho Osvícenosti

. hraběte z Harrachů za přítomnosti vznešené rodiny,
úřednictva i služebnictva. O 2 hod, odpoledne sešly

se školní dítky zase ve škole, odkud se odebraly du
zámku, kdež se rozestavíly pod balkonem. Když vy
stoupila vysoce urozená Paní, přivítal ji jménem dítek
žák Ferdinand Pomezný. Po pěkném přednasu zezněla
slavně hymna a po ní: „Svaté Maria.“ Na to dítky
seřadivše se, odešly majíce ve avém středa vznešenou
psní do obory, kde jiš pfichystány byly pokrmy
teplé i studené. Dojem nezapomenatelný pro dítky po
celý život zůstane, když vznešené dámy, pí. hrabdnka
z Harrachů, Nejvyšší hofmystryně, pí. Anna baronka
z Hennebergu, dvorní dáma, rozená z Harrachů a pí.
Karolina braběnke z Harracbů vlastní rakou jim roz
dávaly jídla a mile s nimi hovořily. Též předneseny
některé básně a písuě. Když Její Osvícenost cbystale
86 odejít, ujal ae slova p učitel Kalenský a projeviv
vřelý dík, provolal Jeho Veličenstva a rodu brabat
2 Harrachů „slávu.“ Dítky školy Hřádkovské oslavu
jíce každoročně den narozenin Jeho Veličenstva ctí a
milají nejen svého mocnáře, ale i vys. urozený rod
brabat z Harrachů, proslalý svou dobročinnosti a li
dumilností Nejjasnější Paní braběnce z Harracbů,
srdci to zlatému, oplývajícíma láskou a štědrostí
k mládeži, voláme: Zaplať Bůh!

Poutníkům Vambeřichkýmoblašojevdp.
Ant. Drořák, děkan v Nebovidech, še pro nepředrídané
překášky musel pouť odložití na budoncí rok.

Pohořelým v Damirově n Čáslavi vě
norali: J. J. kníže Karel ze Švarcenberka 410 K, vo
ledůstojná konsistoř w Hradci Králové 60 K, vdp. dě
kan na odpoč. ve Zbýšová 10 K, dp. farář temie 6 k,
J. Kleiner, c. k. kontrolor v Praze 40 K, obecSkr, je
u Golč. Jeníkova 30 K, pí. M. Kopscká v Čáslavi 3 K,
obec Hrabršín stavební dříví, občané damírově'í jakož
i občané vůkolních obcí dle eil svých pohořelým po
mábali. Všem šlechetným dárcům: Zaplat Pán Bůh!

Z Jonefova. V městě našem přede dvěma
lety bylo tradno: nezvonilo se delší čas — zvony
porouchány, nehrálo se na varhany, ježto nekonaly
pro sešlost více služby. Konečně vyplněno přání u
tužba obyvatelstva. — Péčí a obětí c. k. voj. eraru
a městekého zastupitelstva přelité zvony zazněly opět
* potěše všech a brzo na to rozezvučely sb i nové
umělé varbany od firmy S. Petra z Prahy vysokou
klenbou našebo chrámu. Brzy na to obobacen chrám
novým pestrým oknem 8 výjevem „in hoc signo vinces“,
velice dovedně okrášlen rám a obraz na hlavním ol
táři, rovněž i kazatelna, na které se objevili čtyři av.
ovangelistés JežíšemKristem, jako rozsévačemsemena
Božiho — uatřeny a pozlaceny všecky ostatní oltáře,
— zábradlí na kůru a u oltáře a vůbec celý kostel
jako znovu oděn a okrášlen. Naposledy pak + téchto
dnech postaven nádherný nový Marianský oltář na
památka 50letého trvání zdejšího růžencového bratr
stra a v den Nanebevzetí P. Marie slavnostně posvěcen
u přítomnosti domácího a vůkolního duchovenstva,
zástopců slav. patronátního úřadu, slar. měst
ského zastupitelutva, slav, mfatních školních rad,
deputace c. k. poštovního úřadu — avelikého množství
lidu domácího i z vůkolních osad a města Jaroměře.
Při slavnosti té uhfralo 80 na 100 družiček se svícemi
v rakou. Ř*čslavnostní promlavil dp apiritual bisk.
semináře v Hradci Králové Jan Černý, obřad svěcení
konal místní osobní děkan vdp. Jan Vaníček, krásné
sbory Marianské přednesli údové sl. zdejšího zpěv.
epolku Oltář nový obdařen novými velice cennými
evícny, bobatým, vkusně upraveným antipandiom, ko
bercem a podněkami se slovy zlatem vyšívanými: Ave
Maria. Uvážíme-li, že přelití zvonů stálo přes 2000 zl.,
varhany 5000 zl. nový oltář Marianský 800 zl.,
psatré okno chrámové 400 zl. a vše ostatní opět
značnou číst poučz, vidíme, že ul. c. k. erar vojenský
přinesl velký dar. SI. městská obec darovala 409, na
varbany, pestré okno jakož i nový Marianský oltář
nákladem ©dobrodinců postaven. © Jaká to oběť,
jak veliká láska ne tu jeví k velebné avatynil
Dobrodincům a účastníkům slavnosti děkujeme zplna
srdce a voláme: Odplať, Pane, svým věrným na pří
mluva P. Marie, sv. Václava a sr. Ludmily zle i
hvězdných výšinách.

Z Chrasti. -Dne 17. t. m. pořádal zdejší
ochotnický divadelní epolek Tyl představení. Tyl,
který čítá se mezi první epolky v našem městě, pro
nepříznivé okolnosti byl delší doba + lethargii.
Z této nyní probuzen však k čivotu, a to k životu
jarému. Aspoň to nkázalo nedělní představení, k němuž
zvolena kratochvíleod Elvarda Jelínka „Koroubevník “
Kos, dík p. regisenrovi, nacvičen8 největší pečlivostí,
a dík opět všem P. T. účinkojícím, proveden precisně
do všech podrobností, Posluchači takřka navychá
zoli z veselosti, a odměňovali účinkující salvami po
tlesku. — Výsledsk. moralní i fiuauční předetavení
tohoto jest úplný. Kóž jest to Tyla povzbuzením, aby
nás zase brzy překvapil. Kus odbýrán v sále p.
Synka, který do posleoního místa naplněn ukázal 86

ja Kdy dočkáme se již sálu velikého, moderního

Požár. V neděli odpoledne 17. t. m. vznikl
velký oheň ve stodolách maloskalského dvora na panství
Dra. Maindingra. Požár ten, jenž atrávil velké zásoby
staré lonské slámy a letošního obilí, uhašen teprve
v pondělí ráno. Patráním 8e zjistilo, že 1Oletýchlupec
udělal ei obníček podpáliv pobrabiny; kdyš viděl, jak
se mocný živel vzmáhá, atekl | Přikvapivší šafař na
udušení obně nemobl ani pomysliti. Štěstí, že dvorec
se nachází stranou, jinak byl by mnobý občan ne
šťasten. Škodu kryje pojištění,

Různé zprávy.
Upozornění. Účastníciejezdu českoslovan

ských katolíků v Hradci Králové ae šádají, by se

ohledně informace obraceli pouze do čís. I v Adalertinu.

Čas proti — šidům. „I ty, můj syan!“
může svolati Israel, čte-li v Času (č. 235.) poznámka,

žeprý i ndp. biskup objednal kamna do avé bulovyvd židovské firmy v Praze.Co se naplfsnil Čas čsských

antisemitů za to, še chtějí vybavíti českého člověka
2 finanční závislosti na židech a nyní ka avému podiva
zříme atarosákonního epravedlivce mezi antisemity.
Zač si židé zasloužili tento kopanec od Času, namů
žeme ani pochopiti. Proč najednou ochladl Čauve
svých sympatiích ka Zidovskéma obchodnictvu ? Otázky
tyto ponecháváme židovským boháčům ku úvaze a
povšimneme si jen malého omylu dvojetihodcé redakce,
jíš ku informaci poslonžíme vlídným vysvětlením. Ndp.
biskup vůbec poslední dobou kamen žádných neob
jednával do svého domu, proto nemobl jich objednati
ani od židovské firmy. Do novostaveb církevních domů
objednávala se sice kamna dle dobrozdání stavebního
dozorstva, na jebož objednávky nevyhradil ni ndp.
biskup kontrola, pročež nemůže býti činěn zodpověd
ným za tyto objednávky. Ale ani dozoretvo stavební
nodávalo nikde přednost židovským dodavatelům před
křesťanskými, protože do takové kolise vůbec ani ne
přišlo. Není nám také známo, u které židovské firmy
byla nová kamna objednána. Mohl by tedy Čas ži
dovskou tato firmu nám jménem udati, neboť jsme
jistí, že má spolehlivý ueznam všech židovských firem
v Čechách. Věasným upozorněním může seo ještě
předejíti nějakéma nedopatření a Čas aspoň jednou
nastoupí cestu zdravé české politiky.

Th. Dr. Václav Herák generála vel
mistr rytíř řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
zemřel v Praze 20. arpna t. r, ve věku 57 let. R.i p.

Jubileum Jednoty katol. tovaryšů
v Praze. Jednota katol. tovaryšů v Praze v minu
lých dnech oslavila padesátileté své založení a svě
cení praporu. Slavnost započala ve čtvrtek 14. srpna
nlavnostním večerem ve dvoraně avatováclavské zá
ložny. Mezi vzácné hosty třeba počítati J. M. nejdp.
biskupa královéhradeckého Jana Nep. Edv. Bryuycha,
polic. řiditele a dvor. radu Křikava, kanovníky dra.
Buriana a Farského atd. Předseda jednoty msgr. dr.
Burian v slavnostní řeči avó uvitel přítomné, zvláště
Jeho biskupskou Milost, an nelitoval prodleti zase
jednou mezi těmi, které několik let vedl. Na to Jeho
Milost v poutavé řeči promluvil o těžkých dobách
Jednoty. Vyložil pak, že, kdyby býval kříž pevně stál,
nebyl by povstal boj mezi rakou a kapitálem, prací
a švindlem, potem a loxusem. Jeho Milost zmínil Be
též o bezbožectví, hmotařství, o poživavosti, o kles
nutí ideálů a lásky ku rodné vlasti, — Na den Na
nebovzetí P. Marie shromáždili se účastníci na Stře
leckém ostrově, kdež we konala valná hromada Jed
noty. Po 9. hodině seřadil se průvod, aby se odebral
do cbrámu sv. Ignáce na Karlově náměstí. Průvod
upolků byl vpravdě velkolepý. Spolků bylo 73. O 10.
hod. měl slavnostní kázaní J. M. ndp. biskup Edv.
Jan Nep. Brynych, po němž J. E. ndp. kardinál Skr
bonský ze Hříšte sloužil slavné slažby Boží. Potom
J. Eminence posvětil prapor, načež průvod za zvuků
hadby odebral 80 zpět na Střelecký ostrov, 0 3. hod.
odpol. byla pobožnost u sochy P. Marie na Staro
městském náměstí. Po pobožnosti konala se na Střel.
ostrově veliká manifestační zábava. — V sobotu 0 9.
hod. renní byla valná bromada „Zsmského sdruženÍ
katol. spolků v království Českém“ ve velkém aále
Svatováclavské záložny. Po zahájení schůze předsedou
msgr. dr. Burianem pojednal místopř. sdružení J. Hová
dek, o křesť.odborovém adražování. Posl. dr. Stojan pro
olavil pak © idei cyrillo-methodějské, vyzývaje shro
mážděné, aby byli pravými apoštoly na národa roli
dědičné. Při volbách zvolen opětně předsedou megr.
dr. Burian. Po 7. hod. večer ga přečetné účasti po
řádáno v sále Jednoty na Anenském náměstí slavnostní
představení. „Sebrán Šamberkův obraz ze životu, Jos.
Kajetán Tyl“. — V neděli o 8. ranní slouženy služby
Boží za zemřelé členy a dobrodince Jednoty a odpo
ledne byly dozvuky jubilejní slavnosti ve dvoranách
svatováclavské záložny.

Bedřich Pastet, světoznámýnakladatel
lithargických knih a hudebnin v Řezně, majitel mnoba
řádů církovních i světských, 4, erpna zemřel,

Největší parmík světa. Nový rychlo
parník sáveroněmeckého Lloydu „Císař Vilém II“ je
216 m. dlouhý, 22 m. široký a 16 m. hluvoký, De
placement (vytlačení vody) obnáší za plného nákladu
26.000 tun. Parník je z dobrá ocele, rozdělen v řada
neprolínavých prostor. Na palubě jsvu 4 odstředivé
parní pumpy, 4 strojní čerpadla, 4 parní pošťadla a
5 dvojitých čerpadel, která vesměs za hodinu vychrlí
9300 tua vody pro případ, že by se loď zatopila.
Loď má 4 sloupové stěžně ocelové. Na lodi srovná se
776 osob v I. třídě ve 290 uvětnicích, 343 osob II.
třídě ve 107 světnicích a 770 osob v ILL.třídě v třech
velikých prostorách v podpalubí. Posádka lodi činí
600 osob, z nichž 48 strojníků a kovářů, 229 vrchních
topičů, topičů, přidavačů uhlí, 170 atewardů a j.,
61 kachařů, onkrářů a j a 45 námořníků. Na celou
loď vejde se tudíž asi 2600 uson. Na lodi jsou také
loxusní místnosti, koupelny, hovory, knihovny a j.
v. Je ta též promenáda s koncarty, jídelna o 554 ne
dadlech, kuřárny, kavárna — jnu vše, nač si člověk
jen mysliti může. Loď osvětlována jest 2700 elektri
ckými lampami. Uhlí ta složeno 5600 tun a k záchraně
opatřeno 20 záchranných lodic a 6 člunů. Pro případ
války dána budou na loď, jíž se má upotřebiti jako
pomocného křižáku, děla.

Obsah každých novim jest závislýne
toliko na práci samého redaktora, ale ij na součin
nosti čtenářetva Čím ochotněji dodávají čtenáři lista
zajímavé zprávy, tím více přispívají k jeho zlepšení.
Redaktor nemůže míti oči a wluch na všech místech
nujednon; proto jest často roorální povinností čtenáře
upozorniti redakci na ten či onen fakt, zvlášč tako
vé zprávy 8e mají ochotně redakci sdělovati, ktere
mají důležitý vztah k eměru lista. Proto prosimé
své čtenáře, by laskavou součinností dobré snahy
Daše podporovali a zprávy obecně zajímavé, slohem
stračným a věrným zachycené „Obnově“ zasílaly.

te



(Znaláno).

Velectěným pánům

majitelům domů!
Podepsané jednoty drvolojí si uctivě žádali,

abyste ráčili ozdobiti praporem své domy u příleži
tosti ajezdu Českoslovanských katolíků ve dnech 24.
a 25, srpna 1902,

Přípravný komitét pro pořádání sjezdu. — Po
Jitické družatvo tiskové. — Marianskákongregace. —
Křesťansko socialní spolek paní a dívek. — Spolek
sv. Vincence. — Cyrillská pěvecká jednota. — Jednota
katolických tovaryšů. — Politický klub křesťansko
demokratický, — Odbočka všesodborového edrudení,

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati te knihkupectvá p. Františka Hovorky
v Žilné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

(Zasláno)

Upozornění do Chrasti a okolí!

Zápis do I. třídy na nově zřízené měšť.
škole pro chlapce v Chrasti koná se od
21. srpna 1902 každého dne odpoledne
v ředitelně školy,

'Vržní zprávy.
V Hradci Králnvé, dno 9. srpna 1902. L hl.

přenio» K 1260—1180, šita K 1000—1t0'50, jedmene
K 8:20—9-20, oven K 681—7-40, prosa K 10:0—0'00,
vikve K 12:50—1409, hrachu K 20:00—22'00, čočky
K 2000—23 00, jahel K 18:00, krap K1600-—24'00,
bramborá K 320—410, jetelového semene bílého
K 96:00—0000, jetelorého semene růžáku K 2000
—22 00, máku K 00'00—00:00, lněného semene K 00:00
—000, 110kg.žit.otrabK12:00,pšenič,otrubK1150,
1 bg. másla K 2-00—2-24, 1 kg. sádla vepřového K
1*76—0:00, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 560—640, jeden g cibule K
40'00—60:00, jedna kopa drobné zeleniny K 080 —1'00,
1 kopa zelí 8:00—1200 K, 1 pytel mrkve 1'00—1-20,
1kopasalátuK0:00—0'00,1kopapetrželeK1'20—1'60,
1 kopa celere K 150—1A0.

Valná schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve čtvrtek28.srpna 1902o 8.hodiněráno
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiřkova tří

da č. 300. I. v Hradoi Králové.

GM“ Nesejde-li se dostatečný počet členů, bude
schůze v 9 hodin. "IMž *'

Pořadjednání jest obvyklý.—

Dr.Jam Sonkup, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

o *

Kathreinerova V%o ..- „
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Ignáce V, Nešudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, [aráře vo Yýprachticich)

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

výrobní závod
všec:: kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová ua ukázku

se na požádání franko zašlou.
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Dřívenežookoliv koupíte,
neračte opomenonti si dříve problédnouti

jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
Divadelní ulice proti kavárně p. Fialy

a budete překvapen vovinkami a solidním zbožím
všeho druhu, za ceny nejlevnější a pevné. "jí

od nejlevnějších
Nejnovější nákrčníky Pozemokýchč do
nejjemnějších apglických a francouzských výrobzů.

PRE“Prádio bílé i barevné. "ii
Pro P. T. p. cyklisty touristky,Bveatery, kama
še, punčochy, pásy atd.

. je Košile, pásy, střevíce
Pro Lavn-Tennis rakety,míče,fot baly

n. i kopanou a Ping=-Pong (LavnTennis nastůl.)

Nejnovější slunníky, deštníky a hole,

Nejnovější bluzky, dámskénákrčníkyachapeau.

we- Dětské oblečky a šatičky. “98

Šněrovačky, zaručeně výtečnáfagona, téždle míry se rychle a levně
zhotovují.

Mnoho pochvalných uznání.
» v s

jeko: tobolky na doutalky
Kožené zboží, peněženky,krabicena šití

atd., atd.

Celoroční výstava

Čínské a japonské dekorační
předně , rohežky na pohlednicea podo
benky, vějíře atd.

František Čupr,
Hradec Králové.k m

REF-Pozor! BE
Všechny otěné pp. consumenty s odběratele

pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./8 t. r.veškeré ky
weliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd, na trh a velkýni reklamami

vedeny a jsou sakázány,jelikožzdravílidakémujsko škod tvé uznány jsou.—4
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradoi Králové
odporučaje 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 zužitkováuí plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množsetví

kupují se dle dohodnuti.>DIMM LOMUDL*

novinekdárků,
jakoži hraček.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

A VS stupce)
JD odborný umělecký závod

Pe pro
AN malbu oken kostelnich

1: = PRAHA--I,,
č. 146 st, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání vken chrámových,
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
stce 1 se šelešnými rámy, st

lémí 1 vsumním.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatné. beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání, “gjij
Znloženo roku 1836.

]

©

Langhans e. k. dvorní fotograt odporučnje ctěn.
P. T. obecenstvu svůj v Král Hradci (v Adai

bertiuu) nově zařízený zárod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu. ———

Soáj k svému!
Žádné cemníkyilustrované; sa
to všem důst. pp. kněžím pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských i dámských,
slatých neb stříbrných, Tula

HR atd. — Zlaté sboží, řelézy, ná
M ramky, prsteny, vůbec veškeré

druhy skvosiů. Optické sboží,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Dáclau

Kašdéhodiny di r an čah,
re hodinářský a slatnický sávod

v České Ořebové

Veškeré správky hodim a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesálají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

OR Výhodné podmínky platební bez mý

3 šení cem. *

OB ODO TOT KOČD OTOODE CDDE0 00090000 D000 EVONORÍEUD



dak)

animální a minerální L
nejlevnější fosforečné hnojivo pro všechny půdy.

Zajišťaji rychlý účinek a nejvyšší výnosnost. :

INenahraditelné k podzimní sotbů,|
| jež nelze žádnou jinou kyselinou fosforečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek, síran amonatý, solic
ý draselnaté, kainit, epecietní hnojivo pro stébliny a okopaniny ©
A(kulovatiny). k

Poštornskou sádru superfosfátovou kn.vrch
nímu hnojení jetelišť a konservováníchlévskémrvy,PÍCNÍ vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu

továrnazakyselinu A. SCH R AM v.Břeclavi-Poštorné
K slroran z nmělá hnojiva

Vysokým c. k. místodržitelstvím koncesovaný
ústav ku vyučování střihů a šití šatů

pro království České

Jos. Hužáčka v Hradci Králové, Velké nám. č. d 30, u zlatého beránka.

Velecténému obecenstvu v Hradci Králové a okolí dovoluji si co nejuctivěji
osnémiti, že na základě nejvyššího povolení zřídil jsem pří svém modním závodě
pro dámy

ústav ku Vyučování střihů a šití šatů
v němž budu vyučovati dle své vlastní osvědčené methody. — Opírám se blavně
o svoji dlouholetou působnost v tomto oboru, jakož i o nabyté vzdělání, kterého
jsem v předních ústavech k tomu povolaných nabyl; tyto zkušenosti mi umožnily
rozpoznati různost rozpočtu A osnov střihových.

Vyučování moje díti se bnde na základě přesného, co možná jednoduchého
a lehce pochopitelného výpočtu číselného.

MG“První hlavní kurs započne 10. zá 1902. “Jli
Přiblášky se přijímají do 8. září t. r. — Honorář pro celý kura obnáší 30 korun.

Dle přání se zařídí i kursy denní.
Za veškerou dosavadní přízeň váženému obecenstvu v Hradci Králové a

v okolí co nejuctivěji děkuji a prosím, by i mému novému podniku v neztenčené
míře zachována byla.av Liska-Roztokách

-o

Josef Huňáček,
dámský krejčí a majitel koncese k vyučování dámských

etříhů a šití šatů pro království České.

Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeobecně oblíbené

dýmky
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne
škodné kourení, jelikož se kouř bned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí.

67T Ia “
A

d.
nabízi

IN>V

prani
K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

obchodní a zasilatslský dům.

Oltář
poučná i modltlební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé v; dání — 368 stran W"
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů frauko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkopecká

brožovaný < < < < < 4 < 440 4vázanývpoloplátně-< -< . <+4. 58h
vázaný v celoplátně se zlaceným křížkem . . 74h

Oltář, Hdání na velinovém papíře vázaný celýv kůži se zlaceným křížkem a ořízkou „ K180

Nápěvy k Oltáři
116 stran 9"

cena knihkupecká
brožorané . . -2 2 2 24h
vázanév poloplátně . . . . . .. .... « 96 hb
vázané v celoplátně se zlaceným křížkem . . 48h
(Ceny míněny jsou bez porta; při zásilce drahon čítá se

též bedna za cenu sku.ečnoa)

PRŮVOD VARHAN
k Nápěvům Oltáře

ka všem písním, litaniím, veršíkům, odpovědím, ke stálým

čártkám chorálním (pre, Gloris, Čredo atd.) při spívanéměl av. a rekviem.

Vydání brožované za K 5-20, frankovaně K 6550.
Po přání opatří se I tuhá vazba (v kůží a plátně) zaK 1-20,

Modlitby ke mši sv. z Oltář,
(jen Confiteor, Věřím v Boha, k obětování, k přijímání)
které lid při tiché měi av. společné nahlas říkati má.

100 lístků K 1-20, poštou K 1-80.

Úelé mešní modlitby z Oltáře
100 kusů 3 K, 100) kusů 25 K.

Liber catechesium
tiskopis, arch po 6 h.

Katalog pro knihovny
tiskopis, arch 6 h.

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty nn požádání.

Sa OE ITOESTE 96 TTO

>
©

Jen sele. Spritas“
Krátký chorálový sbor (noty chorálové —

pětilinkový systém).

Ve- mi san-cte Spí - rí- tus.

10 výtisků 8* franko 70 haléřů.
100 » " " 6 Kor.

L Malý Calerhisnus
katolického náboženství.

Ceun I výtisku vázaného 30 k..

2. OUŘBŮNÍ VAlAOUÍSTUS
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

a. VOLNÝCalOGŮÍSIUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechimmyjsou schváleny na valné schůní biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubna 1694.

Prodej pro knihkapce jako z c. k školního kniho
sklada s 180, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ po jednom vlepeny jsou 8 příslušným vy
srětlením do každého výtisku — vydají Be z výtisky pří
padného druhu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jakém
katechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

[Instrukce 0 katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bísk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

| Továrnawww
na spracování ovoce |

pálenka koňaku a výroba likérů|

U Jos. Tomášek |
ve Vysokém Mýtě „n

dříve súvod na a+šitkování ovoce, založený vĚj
echách|

.
bm

r. 1886, nejstarší svcho druhu v Č
— nabízí

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku, 1;
rumy a punše, likéry, sladké ovocné |

: víno, bílé i červené,vino borůúvkové (medici- |
jh nalní),vina sladká avíno Šumivé (šimpaňské) ji|

i Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou

i

elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |
Zá.od vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavé v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomem zlaté medailie, a mnohýmiji
nými diplomy 8 prárem ražení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko.

JOSEF AOBRLÉ,
stavitel varhan

v Lomnici nad Popelkou,
staví varbany dokonalé soustavy kuželové a pneu
matické ve všech rozměrech a slozích s měchen
skříňovým nejosvědčenějším. Plšťaly správné a
Inhodné intonace na základě víceleté zkošenosti.
Doporučuje se co nejuctivěji slavným patronátním
a městským úřadům, jakož i veledůstojným farním

úřadům.

ORB> Opravy provádí levně a důkladně. "WiK
a

LEVNÝ
PRODEJ

za příčinou přesídlení.

Obrazy. zrcadla, rámce, lišty, římsy,sochy,
kříže a různé umělecké výrobky,

u
weVoškeré druby papíru, psací“ potřeby,

nejnovější dopisnice v obrovském výběru,
alba, kaasetty dopis. papíru, modlitební

knížky atd. atd.

Závod umělecký a paplruický

JOS. KIESLICHA,
v Hradci:Králové.

Dílny pro chrámové práce a výrobu rámců, .

"aaa"

leEn“o



Dikůvzdání.
Všem, kteří při úmrtí a pohřbuvysocedůstojného

Mser. Dominika Flpa,
buď soustrastnými dopisy a obětováním mší sv. a modlitbami, aneb zvláště doprovozením při pohřbu aneb věnováním
věnců na rakev svou lásku a poslední úctu k zvěčnělému projevili, vyslovujeme tímto veřejně povinné

nejsrdečnější díky.
Zvláště pak: Vysocedůstojnému Msgr. Th. Dru. Aloisiovi Frýdkovi, bisk. gener. vikáři, vysocedůst. pánu

Janu Bartákovi, kanovníku kapitoly v Hradci Králové, vysocedůst. p. Msgru. Boh. Haklovi, pap. prelátu a bisk. vikáři
v Hořicích spolu za krásnou, srdečnou promluvu u hrobu zvěčnělého přítele jeho, veledůst. pp. bisk, vikářům: Tomáši
Střebskému, Fr. Krihlovi, Václ. Tejklovi, veledůst. py... bisk. vik. tajemníkům: Janu Křivohlávkovi, Václavu Hlavsovi,
p. t. důst. pp. farářům: předem Fr. Krčmářovi, faráři v Jamném, za obětavé obstarání pohřbu a případnou promluvu
při pohřbu, dále Jos. Dejlovi, Mat. Jičínskému, Fr, Křivohlávkovi, Mat. Kubkovi, Jos. Neškudlovi, Fr. Nožkovi, Fr.
Sychrovi, Ant. Víšovi, Ant, Vitvarovi, Th. Dr Fr. Rejlovi, řiditelí Borromaea, kaplanům: Josefu Cermanovi, Josefu
Smíškovi, Fr. Šedovi, Jos. Vanečkovi, Janu Vaníčkovi, katechetům a ctih. bohoslovcům: Jindř. Bergmannovi, Vojt.
Dittrichovi, Jos. Papáčkovi, Rud. Vašíčkovi, dále slovůtnému pánu JUDru. Bol. ryt. Plačkovi, říšskému a zemskému
poslanci, p. A. Petříkovi, staviteli v Kyšperku, slavnému městskému zastupitelstvu v Smiřicích, slavnému obecnímu
představenstvu v Jamném, slavnému sboru dobrovolných hasičů v Jamném, p. Václavu a Josefu Neškudlovi, para
mentářům v Jablonném, nesčetným domácím i z daleka příchozím a vůbec všem, kteří pohřbu našeho v Pánu zesnu
lého strýce se súčastnili,

Bůh rač býti jim všem štědrým odplatitelem.
V Jamném, dne 13. srpna 1902. Jménempříbuzenstva:

Josef Filip,
farář, synovec.

OREDOTRUPUSTOTOODOTOTOGROOVEOOVVOVO

TOLODOVDDDODO
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Robert Šamburek,
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1880.

Z
RODne

S3SEVyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky. náprseuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do

oboru tohoto spadající věci pro velecténé P. T. duchovenstvo.
SEEČS0

Zakázky vyřiznjí se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gap* Mnoho pochvalných dopisů k disposici <“
SE©Mka

Vsě
BMujitelPolitloko družstvo tiskové v Hradol Králové. — Vydavatel a zvupovédný redaktur Antonin Poohmon. — Liskem bisk. knibtiekárny v Hradci Král



£ psela, nOuLIlA |
závod řezbářský vwHradci Králové
Malé náměstí č. 116. ———————

doporučuje se P. T. velectěnému obe
censtvu ku zhotovení všech prací fezbář
ských, jako: Zarámování podobenek,
obrazů a jiných v domácnosti potřebných

Též správky, zvláště houslí přijímá

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporuč: je

Karol Zavadil,
zlatní!. apasíř vOhrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se střítra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, saěseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platiti možno též ve thůtách. Opravy
snovuzlaceví a stříbření starších věví vykoná se rychlo8
aaálou s0 již avěcené se stvrzením Jeho biskups é Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 80 tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rolikviúřů,
nádobek na av. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce. :

©00000000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala 8ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně o

©

kazatelny,"již
(E* Boží hroby, "UN

PAB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

©

9
Mnoho pocbvalných přípisů vyloženo 2

k pahléduutí.

OOO00000000

Veledůst. duchovenstvu, sl. řeholím, (stavům
a P, T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovární ernyý zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody. vůně ve
stkvostný. h kasetách, hodící se k vizoči.ím
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Natom a
Nchaviag colambia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sllám od I zl. 20 tr. výše. Nehodrcí ne
břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svlášiní slevy.
Zásilky na venek rychle a správněvyřizuji.

Proso za dobr.tivou přízeň ujišťují, že
jedinou snabou moji jest, poctivě ku spokoje
posti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti

V dokonalé úctě
Václav Dvorský,

sklad voňsvek a toiletních potřeb ve velkém i malém
Praha I., Eliščina tř. 1 n.

věcí. Rovněž práce pro pány truhláře se
levně a čistě pracují. — Zvláště pozorně
činím velebné duchovenstvo a slavné
správy škol na ovoji výrobu řezaných
křižů pro školy, kostely ! domácnost.

Oltáře,sochya j.
ve vkuaném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografe a nekrosy u velikém výběru na přání k na

hléduuti srenko zašleme.

Nejlepěsodporučení| Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Kostelní náčiní
WE" vlustnívýroby"ě

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 205-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Bisk. studentský seminář

„BORROMAKUM
v Hradci Králové,

pro studující c. k. gymnasia,
Bisk. studentský semináf nabrazuje chovan

cům domov tím, že řádným ubytováním, 8travo
váním a pedagog ckým dozurem pečuje se v něm
o zdraví, aravní výchovu a dobrý prospéch jich
ve škole. Nová budova bisk. „Borromaea“ jest
v nejzdravější části města na nábřeží Orlice
8 volbou vyhlídkou do polí a luk. Hlavní průčelí
obráceno jest k jihozápadu, místooatí její jsou
prostorné, uvětlé a čisté; r-vněž cbodby a S8cho«
diště. Kaple, stadovny, jileluu, Jožnice a umývárny
jsou místnosti samostatné, ráno i odpoledne vždy
po odchodu chovanců do škol se čistí, větrají a
v době zimní přimětně vytápějí. Kamna zařízena
jsou ua přích d čerstvého vzduchu, v každé míst
nosti jsuu ventilace pro odehod zkaženého vzduchu.
V ústuvá jsou lázně pro chovance, zimní i letní
tělocvična, rozsáblé hříšě pro bybné hry, krytá

Mnohá odporučení po ruce. ©Ceny výrobní.

OO000000000
Prvni výroba

věžních

©000000000000000|

rerandaa veliká zahradu, KARLA ADAMCE, ©
Podmínky ku přijetí: Chovanci přijímají se dodavatele na biskupský ; o

s: : v skupský kostel v Litomějiž do L. třídy. Žádosti podány buďtež prostřed řicích a četné jiné věkové hodiny, městské 8
nictvím farního úřadu nejdůstojnější biskupské
konsistoři v Hradci Králové nejdéle do 10. srpna
b. r. K žádosti budiž přiložen křestní list, vysvěd
čení gymnasijal, vysvědčení o tělesném zdraví a
vysvědčení oemajetnosti, žádá-i Be Z4 snížení
r-čníbo poplatku, jenž ročně stánoven na 360 K.

jatky v Praze atd odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu vězních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplatky; cena

o levná, jakost výborná. ©
OOOO0CO00000000000

©++0o92©++0++Ooo©o00+o00oo+0++0000000 -.©
© | Vády BOžiněných matraci Velkolepý výběr vzorů povlaků ©

© na sklade. na žíněnky. o: MATRACE :o o
3 žiněmi plněné od zl 17- do zl. 60'-, lesní travou plněné od zl. 550 do 2:
o zl 860, dřevitou vlnou plněné od zl. 460 do zl 750. oe 4 S eě Slariníky "vál6
: plněné čistou dlouhou žitnou slámou od zl. 2:50 do zl. 350. 3
© Za čisté plnění žíněmi se ručí. Cenniky zdarma a franko. ©
+ | +. +* Jam Stoupa:
© 9
o +

o v Praze, Václavské nám. č. 32. ©
o +
©++G++0+O+00+00000e +Do0+0o+00+00>++0>+0++0++©

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
ag Fivo z měšťanského plvovaru w Plznl

přímo od čepu “fjiši
Slavnostní, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, liobotivému

uznání P. T pp. hostí z :raby i z kraje.

Václav Waoek, majitel.



Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kolietci
nových vzorků pravých vlněných iálek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůsioj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zSoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ma splátky bez zvýšení cen!

Na cesty "UW
doporučuje

Cyrillo-Methodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze

KAPESNÍ VYDÁNI

ve 4 dílech.
(Mechlinské, tak zvané diamantové)

tištěné. na indickém papíře velkými plsuwenami.

Ceny is propriem pro Čechy v obebné vazbě,
okroublými roby a zlacenou ořízkcu,v kůži 8ž K.

Vazby poněkud levnější neb nádher
nější na požádání opatříme.

Dosud vyšlé dva svazky pro jarní a letní
období sašleme ihned, ostatní dva po vyjití Vsrpnu
neb září.

ORP- Ukáska tisku na pošídání zdarma!"m
Váha svazku 16 až 18 dkgr. ———————————

Formát brevíře 12 X 7 cm.

Velký výběr
zlatých a stříbr.
akvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

bodinář a zlatníl, ©

v Rychnově p. K.

přísežný znalec
c k. okr. soudu

Obrázkové
cenníky zašle.

dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce Ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna-a dílny: na Letné,Beleré
dého třida 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv.. Vác

lavské sálošny,

jesle, křížové cesty, Boži
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědníce, křtitelny, konsoly, svícny, lustry
pultiky atd., dle slobu kostelů a dle liturg. předpis
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
Ssvědčeníveledůstojného duchovenstva. bo.
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mlatrů,

vědy k volnému prohlédnutí v místnostech zá
Původní nákresy, cennáky a rozpočty besplatne a

Jranko. Ceny levné a přísnívé plučební podmínky.
© Cestyk poradám konají se na vlastní náklad.©

doporučuje uclivě:

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsíy

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Iněnébo, vločného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, kfestanského, avépomocného
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 zasllují se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.
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Navštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

čb0 k:č:čbk
c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. 6. d. 86

doporučoje P. T. veledůst. duchovenstvn
nod věadež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

vŘeeh kostelních paraměntů
praporů a kovového náčiní. — Illus'r
cenníky, vzory a předměty k výběrn nr
požádání franku ee zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
"tání

Wedeakckckákšeeee COE
* v

BICÍ SÍroje
všech různých druhů, nejosvědče
nějších a nejlepších soustav, Též
na mirné splátky, stále na skladě

v hojném výběru; jedině k dostání %
v prvním sportovním závodě

Františka Jiráčka,
ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány.NA

Odborná dilna na opravy velocipedů
a šicich strojů. Strojové jehly a sou
části k šicim strojům stále na skladě.

4008100000

PSNN
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Vyznamenán nejvyššími čestnými cenamil

J. Anděla

bř zámořský prášek
Ochran. snémka

numreuje s jistotou:
š čnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy, mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hmyz.
Továrna a vývoz a

J. Anděla, drogerie „u
v Praze I., Husova tř. č. 18.

V Hradci Králové pravý u panaKarla J.
Dixe, medic. droguerie.

Sklady na venkově věady označeny Andělovými
plakáty 8 černým psem.

ŮŽLŽLtŽž?žtžtntnyžyg
Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

náležejí
oi před

přesně
shoto

Levně, ihned, správně

všechny roklamace, rekurey,
y týkající s y, poptávky

křestní Hsty
íex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna,

XXX|

v Alchberku (H. E)

Ayneh Úotoček
velkoobchod

s papírem a školními sešity
V PRAZE,

Havlíčkovo nám. 28, v doměbanky „Slavia“

doporačoje se ctěným závodům

papírniokým, knibtiskařskýma nakladatelským
k dodání všech drubů papíru psacího, li
stovního, tiskového, obálkového, kreslícího
a j., rovněž nešitů ku psaní a kreslení pro

školy obecné a měšťanské.

Specialita:

KXXXXXXXXXXXXXXX
X“

Sklad papírny

X

Papír ilustrační tiskový na díla
ve skvostné úpravě.

„STEYRERMUHL“

| wmšíňnnehJOOCOCODXIOOOOCOOOOOCAOCX



Sjezd českoslovanských katolíků
v Hradci Králové. 

I. Slavnostní ráno.

Již edpoledne v sobotu 23, t. m. oživovalo
se naše staroslavné město četnými návětěvníky.
Na domech veřejných městských i soukromých
počaly porůznu vláti prapory v barvě České, slo
vanské, papežské i říšské; drahého dne ráno se

Nedala se většina občanstva terrorigovati protivnou
stranou pokrokářskou.

Jako účastníky sjezdu jeme zpozorovali
v našem městě mimo jiná vzácné návětěvníky J.
M. Dra. Bauera, biskupa Brněnského, J. M. Dra.
Krásla, světícího biskupa Pražského, vys. důst.

p. msgra. Švehlu ze Smíchova, megra. Vladimíra
Šťastného, redaktora Obzoru z Brna, megra, Hakla,
papežského protonotáře z Hořic,Josefa Závodního,
kanovníka a vojenského faráře z Ionomostí, J. 0.
hraběte Vojtěcha Schooborna, J. E. hrab. Karla Er
vína Nostice Rieneka, hraběte Kinského, braběte
Mensdorfa, Dra. Kvíčaln, dvorního rada z Prahy,
Dra. Hrubana, říšského poslance z Olomouce, Dra.
Horského, zoámébo sociologa z Prahy, redaktora
Šamalíka- ze Sloupu ne Moravě, atd.

Radostně jeme byli dojati, že svou návštěvou
Da Dás pamatovalo na 40 kněží a mnobo laiků
z družné Moravy a že se k sjezda dostavili i
mnozí přátelé ze Slezska. ©Nedělní Jitro určeno
pro slavnostní průvod a svěcení restaurovaných věží.

Za krásné ranní pohody počalo před osmou
hodinou v neděli setaďování katolických spolků,
jež se dostavily před Adalbertinum se třemi ka
pelami a s 31 korouhvemi a prapory.

Do půl 9. řízením jednatele sjezda vdp. dra.
Reyla za pomoci po elů, vesměs členů hra
decké tovaryšaké jednoty pod vedením pana star
šího Jenšovskébo, byl průvod uspořádán. Veliká
řada účastníků se táhla od Adalbortina přes Žiš
kovo náměstí až ns silnici před zámečnickou
škola. Pak počal průvod Malým a Velkým ná
městím ku kathedrále; při doprovodu gúčastně
ných kapel zpívána píseň „Tislckrát pozdravu

. jeme Tebe.“ Z předu nesen kříž a korovhve, za
* nimiž následovala veliká procesí z Pouchova,

Černilova a z Nového Hradce Králové a kněžími
oděnými v roucha litorgická a s četnými druži
cemi. Za procesími se ubírala hustá řada dacho
venstva. Pak následovaly mužské i ženské kato
lické spolky; odkud spolky přišly, označeno tiskem
na tabulkách, jež neseny na krátkých žerdích. Nej
prve šly mužské spolky8 nápisy: Praha, Smíchov,
Chrudim, Semily, Sezemice, Jilemnice, Chleny,
Stadenec, Sobčice, Skorenice, Dobruška, Týniště,
Choceň, Vamberk, Horní Jelení, Vojnův Městec,
Přelouč, Dobaličky, Heřmanice, Rortoky, Ostřetín,
Korouhev, Nový Bydžov, Čáslav, Chrasť, Libice
n. L, Hronov, Lično, Skuteč, Třebechovice, Kru
cembark, Častolovice, Police, Polička, V. Dřevíč,
Ronov, Roveň, Proseč, Litomyšl, Týniště, Polná.

Za nimise braly ženské spolky: Praha, Karlín,
Semily, Chrudim, Sezemice, Hronov, Nová Paka,
Polná, Třebechovice, Pardubice, Hradec Králové.
Následovaly zase mužské epolky: Červený Ko
stelec, Nová Paka, Libštát, Dolní Dobrouč, Úpice,
Krucembark, Česká Třebová, Ranná, Zbislav, Bě
lohrad, Licibořice, Nové Město, Solnice, Ohnišťany,
Cerekvice, Dačice, Kostelec nad Orlicí, Praha
Karlín, Lomnice nad Popelkou, Ústí nad Orlicí,
Pardubice, Červ. Pečky, Jaroměř, Hradec Králové,

Od počátku slavnostaího pochodu až do 88
řadění před kathedrálou uplynulo bez malá tři
čtvrti hodiny. Průvod čítal na denet tislo účast
níků. Jen z Černilovské farnosti kráčelo v ném
přes tisíce katolíků.

O třech čtvrtích na 11 hod. vyšel nejdůstojnější
velepastýř v průvodu své kapitoly a bohoslovců
s residence, postavil se na řečniště pod širým
nebem před kathedrálou zřízené a promluvil k těsně
seskupeným davům dobře promyšlenou a krásně
uspořádanon řeč o významu věží, jež má právě
poovětiti. Před tribunou usedli členové městské

V Hradci Králové, dne 29. srpna 1902.

rady pp. Russ, Pilnáček a Hubáček, Mimo to vzácní
cizí hosté výše uvedení obcovali povznášející cír
kevní slavnosti. Vznešený řečník pronesl v pod
statě tyto myšlénky.

Připomenul, že první zvon „Orel“ jest
pokřtěpĎna jméno Michal; přitom vzpomíná hesla
Micbalova: „Kdož jako Báh?“ které každý křesťan
má míti stále na paměti. Zvaky „Orla“ nechť
povznášejí nás skutečně do orlí výše k tomu, nad
něhož nic vyššího na světě není. Nynější nevěrci
se domaolvají, že právě oni jsou orly a věrní ka
tolici zeměplazy; leč zeměplazem jest právě člověk
takový, který avými tužbami jen na zemi lpí a
k nadbvězdné vlasti myslí svou se nepozvedá.
Kteří však volají v srdcích svých: „Kdož jako
Bůh“ a na křídlech váboženských ideálů se po
vznášejí do síní věčné své vlasti, ti jsou orly
pravými, střásajíce se sebe prach zemské všednosti.

Druhý zvon věžní „Žebrák“ jest pokřtěn na
jméno Václav. Dobře jest při této příležitosti
upozorniti, že jsme sami o sobě žebráky, tvory
malomocoými,-které jen milost Boží silouu krásou
neplňuje. U vědomí tohoto svého stavu, u vědomí
své závislosti na milosti Boží nesmíme se vzpírati
pokorně u Boba prositi za nutnou pomoc a slito
vání. Řídme se velikým dědicem české země sv.
Václavem, který se nezdrábal ve všem Boha po
sloucbati a za něho trpěti. Pak nám kyne podobná
oslava jako av. Václavu. Promlouvaje o třetím
zvonu „Novém“, pokřtěném na Michala, připomenul
nejdůstojnější kazatel, že avatí apoštolové alovan
ští Cyril a Methoděj přinesli nám netoliko kříž,
ale i knihu. S křesťanským náboženstvím zároveň
vštěpovali do srdcí slovanských počátky vyšší
kultury. Právě katolickému náboženství mosíme dě
kovati svou kultura, k níž položili svatí bratří 80
lunští krásné základy. Víra jest nutným podkla
dem veškeré koltary. Náboženství jest vědou věd,
poněvadž nám přináší neomylné poznání pravd
nejvyšších. Vědy avětské často v nejistotách tá
pají; co jednou tvrdí, to zhusta v následujícím
okamžiku odvolávají.

U Boba však není proměny, věčná Pravda

vyřkla, to jest pravdou nejistější. Proto jen blá
hový lne k světským vědám více než k pravému
náboženatví.

Ti, kdož lid od náboženství odvracejí, jsou
příčinou oynějšího úpadku mravního. Vždy to zle
dopadá s mravností, jestliže lidatvo opouští zdroj
mravnosti, samého Nejsvětějšího. Staří lidé lomí
rukama nad mravním poklesnutím mladší generace,
volajíce teskně: „Kam to všecko přijdeI“

Ze všech okolností nynějších vysvítá, že jen
upřímné přilnutí k pravé víře zastaví proud mravní
korrupce. Sami otcové nynějšího zdejšího obyva
telatva v těžkých dobách výslovně dosvědčili, že
jednotná víra jest nejlepší ochranou města. Kdo
lne celým svým srdcem k víře, ten jest nejlepším
vlastencem. U člověka nevěrce jsou však všecky
fráze o vlastenectví velice podezřelé a směřají
k ukojení Bobeckých snah. — Jeho Milost končí
povzdechem Balbínovým: „Svatý Václave, nedej
zsbynoati nám ni budoucím !“

Pak posvětil vznešený kazatel chrámové věže.
O svěcení přineseme budoucně podrobnou zprávu.
Spolky vstupují do chrámu samého nosiči, praporů a
korouhví shromažďají se před mřížkou presbytáře a
hned v jejich sousedetví ae staví veliký zástup bíle
oděných družic. Ndp. biskup dr. Bauer odívá se
předoltářem v bohoslužebná roucha určené k pontifi
kální mši sv., při čemžhraje p. Wůasch ml. brillantně
z L. Thielovy (1816 —1818) a mol fagy „fantasii“.

Pak pří mši svaté samé řízením p. ředitele
Wůnsche zpívají 8e proměnlivé částky chorálně.
StáléčástkyzastupovalaGrubrova mše kecti
Bv. Tomáše op. 83., skladba to zvláště v Gloria
a Credu faktury grandiosní, plná zdravých, ryze
církevním duchem se nesoneích myšlének. Po
vlastním offertoriu přidáno bylo 4blasé Rheiberg
rovo „Oonfitebor“. Ku konci ještě zazpívána pružně
„Hallelujab“, čtyrhlasá skladba Jakoba Handla, vy
snamenávající se komplikovanou gytostí a mohutností.

Po mši sv. ae řadily spolky u velikém půl
kruhu od kathedrály k residenci a soše P. Marle
na Svatojánské náměstí a spěchaly k Adalbertinu,
v němž skládaly prapory a žerdě 8 tabulkami.
Tak skončeno slavnostní ráno.

Inserty1e počítajílevně. i Ročník VIL.

II. slavnostní schůze odpoledne.

Odpoledne již dávoo před 4. hodinou spě
chaly zástupy účastníků do prostorné dvorany
Klicperova divadla. Sál i galerie byly před po
četím slavaostních řečí v pravém slova smyala
přeplněny, tak že velké muožství těch, kteří
přišli krátce před 4. hodinou, musilo se vraceti.

Na jevišti usedali na vybrazených místech
J. B. M. Dr. Krási, Megr. Dr. J. Burian, Magr.
Fr. Švehla, členové kapitoly s vys. důstp. Dr. Al.

rýdkem, generálním vikářem, Megre. Vladimír
tastný, vldp. Dr. Frant. Reyl, rektor Borromaea

a jiní církevní hodoostáři. Po pravici docho
venstva zasedli J. E. Karel Ervín brabě Nostic
Rienek se synem, J. O. Vojtěch Josef hrabě
Sehonborn, brabě Mensdorf, br. Kinský, hr. Šten
berk z Častolovic, Dr. Kvíčala, prof. Ctibor a K.
Wippler z Hradce Králové, atd.

Když po čtvrté hodině vstoupil na jeviště
J. M. ndp. biskup Brynych společně a J. M. ndp.
biskupem Brněnským, byli nadšeně přivítání dlouho
trvajícím potleskem a hromovým voláním slávy.

Vsdp kanovník Dr. Jan Soukup, uvítal shro
máždění křesťanským pozdravem: „Pochválen buď
Pán Ježíš Kristu3t“ Vzletnými slovy vítal obrovský
sbor shromážděných, dokládaje a radostným roze
chvěním: Hle, jak dobré a jak utěšeně, kdyš
přebývají bratří v jednotě!“ (Ž. 132, I V bratr
Ském dnešním shromážděním jest slast i síla.

Neustoupíme zlobě nikdy a nikde.
Neustále slýcháme: „Do zbroje, do zbroje,

chceme-li užiti pokoje.“ Nechť tedy tento sjezd
je nám cvičením ve zbrani duchovní na hájení
odkazu sv. Václava, sv. Cyrilla a Methoděje. Obě
věže, jež byly does posvěceny, nechť hlásají: Ka
tolíci českoslovanští, vzhůru srdce, bojujte neo
hroženě za Boha i za vlast! Naši svatí patronové
nechť nedají zahynouti nám ni budoucími Český
otec, česká máti učili nás Boha i vlast znáti a
milovati. V této vážné chvíli obracím 8e 8 nejpo
kornější prosbou k Jeho Biskupské Milosti vrch
nímu pastýři diecése královéhradecké, aby nám
všem k důležitému tomu kroku požehnání Boha
Trojjediného uděliti ráčil|

Nejdp biskup Brynych vátává, celé sbro
máždění pokleká, příjímajíc se znamením sv. kříže
požehnání.

Řečník děkuje a činí návrh na hromadnou
volbu předsednictva. Pokračuje: „Za předsedu
navrhuji: J. Osv. vys. urozeného pána Karla Er
vína br. Nostice z Rieneku. (Výborně! bromadný
potlesk). Za prvního místopředsedu: Jeho Bisk.
Milost uejdp. dra. Františka Krásla, apošt. proto
notáře u domácího preláta Jeho Svatosti. (Sláva!
opětný potlesk). Za druhého místopředsedu: slo
vutného pána dra. Morice Hrubana, advokáta v
Olomouci, říšského poslance. (Sláva Hrabanovi!)
Za zapisovatele dále návrhuji a souhlasu 80 na
ději: vdp. dra. Jana Hejčla a dp. JanaČerného.
Končíme slovy: Vše ke cti a chvále Boží a pro
poctivost národa a jazyka našeho českého na zá
kladě pravého náboženství Kristoval“

Zvolené předsednictvo zaujímá místo u před
sednického stolu. Jeho Osvícenost hrabě Karel
Ervío Nostic uvítán potleskem; pohnut čestným
vyznamenáním promluvil zahajovací řeč, na mno
hých místech hlučně akklamovanou:

Vaše biskupská Milosti, velectěné shromáž
dění! Jednomyalnou volbou ráčili jete mne povo
lati na stolec předsedy tohoto slavného sjezdu, a
spěchám, bych vám za tento důkaz důvěry srdeč
ně a upřímně poděkoval a prohlásil, že volbu při
jimám. Považují to pro sebe za velikou čest, státi
v čele tak imposantního shromáždění, státi v čele
tak četných zástupů, hlásících se ku av. víře po
otcích zděděné, mužů rozhodně katolických a po
važoji to dále za čestné vyznamenání, za jakési
snad laskavé uznání mé skrovné sice, ale dlouho
leté činnosti „pro aris et focis“ pro víru, vlast
a trůn.

Co jsem dosud na tomto poli pomocí Boží
vykonal, stalo se z nejvniternějšího přesvědčení,
stalo se ke cti a slávě Boží a ne pro slávu svět
skou, nicméně těším se z tobo velice, že volbou
za předsedu sjezdu tohoto jakousi sankci dáváte
dosavadní mé činnosti! — Ještě jednou tedy díky
nejvřelejší|

Úřad právě převzatý chci plniti se vší možnou



avědomitostí a nestranností — a žádám snašně
o laskavou všestranou podpora v tom smyslu, sby
průběh našeho rokování byl vznešeného cíle svého
důstojným, aby ajezsdnáš stal se imposantním
manifestačním projevem katolíků českých.

Zabajuji sjezd katolíků českých v král. věnném
městě v ci Králové pozdravem každému ka
tolíku milým, mnohému liberálnímu světáku všsk
protivrným a odporným, po našem milém venkově
a zejména nezkaženou mládeží ještě zhusta pou
žívaným oblíbeným: „Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus“

Dovolte veleot. pp., abych jen několik málo
slov k zahájení sjezdu promluvil. Doba, ve která
nám Prozřetelností souzeno jest žíti, jest pro věo
sv. víry v celém světě dobou bojů — se všech
stran vidíme hrnouti Be proti v. církvi voje ne
přátelské, všemi možnými prostředky, lží, klamem
a násilím veden jest boj na vyhlazení katolické
elrkve, na podrytí skály Petrovy, sale — „portae
inferi non | praevalobunt ©adversns cam“
— brány pekelné nepřemobou ji — toť válečné
heslo naše, toť naděje našich bojovníků, dodávající
nám smužilosti a odvahy! „Non praevalebunt"
skála Petrova jest nepřemožitelnou, etojít téměř
dva tisíce roků úplně neporašena vzdor všem
nástrabám aryku zuřivých nepřátel. Útokem ženou
protivníci na katolickou církev a vědouce, že kdo
má školu, má budoucnost, koncentují největší palbu
ne školu, kde dosud sv. náboženství se vyučuje.

Moderní liberalism u nás a politické kruhy
vedoucí pěstují se zvláštní zálibou a horlivostí
důvěrné styky a Francií, e tou krásnou, ale přece
jen nešťastnou zemí kontrastů, s Francií demokra
tickou a republikánskou, kde panují největší ne
přátele katol. církve: zednáři ©S ošklivostí a od
porem musí všek každého uvědomělého katolíka
naploiti hanebný boj nyal tam vedený proti ubo
hým šlechetným sestrám školním, válečný aparát
státní mobilisován proti bezbranným ženám, proti
řádům, národn a státu přece svou činností tak
užitečným!

Proto děkojme Bobu, že žijeme dosud ve
státě monarchickém,pod žerlem panovníka upřímně
katolického, panovníka mírumilovného a celým
světem vysoce ctěného pro své vzácné ctnosti, pro
svou šlechetnou povahu. Pravým otcem jest náš
milovaný zeměpán národům svým a myslím proto,
že nemůžeme započíti náš sjezd katolíků českých
lépe, nežli tím, že jakoby jedněmi ústy zvoláme
2 hloubi srdce: „Jeho cís. a král. apoštolské Ve
ličenstvo, náš nejmilostivější císař a král. ať žije!
Bláva |“

Zraky uaše, velect. pp., v této památné
chvíli obráceny jsou k věčnému Římu, ku středu
věta katolického, kde panuje bez vojáka bez
daní celé čtvrtstoletí velebný kmet, třímající
prapor Kristův cbvějícím Be sice stářím rakoa,
ale duchem svěžím a bystrým, „lumen de coelo“,
Lev XIII., jeden z největších papežů, které svět
kdy viděli I k němu Iněme vroucí dětinoov láskou
i jemu skládejme proto hold své oddanosti, vo
lajíce a nadšením a z té duše: „Sláva I“

S napjatou pozorností a čivým zájmem a
souhlasem přijat vřelý a nadšený pozdrav, jejž

FEUILLETON.
FRozličnéstudie.

Píše Josef Váňa.
X.

Konservativní.
„Co celým světem hýbe,
musí i jednotlivce uchvátiti.“

R. Mayor.

Slovo skonservativní« pochází od latinského
conservo: zachovávám. Značí tedy konservativní
jako udržení neb zachování něčeho.

Každá novodobá »stará vojnae ví, co to
»konserva«, Jest to bezpečné uchování bmot
ústrojných, původu buď rostlinného neb zvířecího
před nutnou a samovoinou proměnou účinkem
vzduchu, vlhkosti nebo teploty.

Nejčastěji a nejvíce užívá se slova skonser
vativníe ve smyslu politickém. Jsou to strany,
jejichž jednání a řízení směřuje k tomu, aby stá
vající řád a pořádek udržován byl na tak dlouho,
dokud potřeba změn a zavedení přiměřených oprav
není cíténo a požadováno od značné většiny občanů.

Tímto způsobem tvoří »konservativní« po
třebné závaží »pokrokovému«, to jest přílišnému
chvatu ku předu, A v tomto smyslu jen spočívá
pravé oprávnění konservativnosti. Kde však kon
servativní jde dál a příčí se vždy a všude a za
každou cenu všeobecně uznaným u požadovaným
opravám, přestává býti konservativním a jest pak
již zpátečnictvím — reakcí. Platí tu pak vším
právem slova básníkova: »Kdo nejde vpřed, kráčí
do zadus.

Konservativnost v pravém slova smyslu jest
nemožnost, ba řekl bych protipřirozenost. Celá
příroda, ba člověk sám atále, den ze dne se mění,
přetvořuje, jde v pře., nic nestojí stále na témž
místě a tak v pravém slova smyslu nebylo by ani
možno o konservativnosti mluv'tí, A nejen živé
organismy podléhají vývoji, proměnám a změnám,

jménem J. Em. ndp. kardinála Skrbenalkého, ar
cibiskupa pradského, a aroidiecése pražské, proneal
J. M. ndp. biskup dr. Krdsl:

" Velerášené shromáždění! ©Znamenitým sna
kom pravé církve jest, že jest Jedna. Tato jednota,

js každé dítě ví, spočívá v tom, Že pravověřícíné všude jen jednu víru vysnávají, jednu
oběť Bobu přinášejí a tytéž av. svátosti přijímají,
jednu společnou neviditelnou hlavu po celém
oboru zemském uznávajíce, jen ony pastýře jako
pravé pastýře ctí, kteří s římským papažem jsou
ve spojení. (Souhlas).

Za dřívějších časů bojovalo se od odpůrců
proti této trojí jednotě, nyní dějí se hlavně útoky
proti třetímu článku této jednoty, tedy proti vládě
olrkve. Nepřátelé naši — synové tohoto světa —
jsou chytří, řídí se dle zásady: „Divide et impera“,
chtějí nás rozdvojiti, aby mohli nad námi pano+
vati. (Tak jest).

Brzy štvou proti všem katolíkům vůbec,
kteří jsou klerikálové a jako klerikálové nejsou
hodni, aby je země Páně nosila. Vroucím jejich
přáním jest, abyje zemějakoněkdy Kore, Dathana a
Abirona pohltila. — Brzy jsou klerikály jen ti
katolíci, kteří se Ještě modlí, do kostela chodí,
postí, křesťanský mrav zachovávají, ostatní, kteří
toho nečiní, jsou osvícení, intelligentní katolíci. —
Brzy štvou se katolíci proti av. Otci, který prý
jest drahý Rothechild a má ve Vatikáné nebo také
v anglické bance, kde, na tom onozáleží, tajně
uechované miliony! Ó, kéž by jich náš av. Otec
měl! Brzy zasu štve se tak zvané nižší duchoven
stvo proti vyššímu, to prvé prý pracuje, to druhé
si jen hoví, ačkoliv v pravdě rozdílu mezi vyšším
a nižším duchovenstvem ani nestává, Vizte na pf.
jaksi odp. biskupkrálovéhradeckýhoví.(Bouřlivé
„Sláva mal“ a nekonečné ovace). — Brsy zase
podněcují novináři biskupy proti Římu, by prý
jim dána byla širší právomoc a centralisace ostala.
— Když nic jiného již nevědí, hledí rozkolu
mezi biskupy v tétéž zemi. Že u nás takového
nestává, vidíte ©přítomnosti naší na tomto sjezdu.

Praví katolíci a jmenovitě kněší, ti se libe
rálům nikdy nesachovají. O nás n nich platí rčení:
„Hle niger est, huno tu Romane, caveto.“ To jest
klerikál, toho se chraň!

Volevášené shromátdění, přece bychom 86
jim zalibili. Víte jak ? Zavděčili bychom se jim,
kdybychom mezi sebou Be znesvářili a jednotu
elrkve opustili. Toho my však nikdy neučiníme.
My dobře víme, že jen v jedné a jednotné olrkri
jest spása. My víme, jak to imponovalo pohanům,
když viděli jednotu, svornost a lásku u prvních
křesťanů, když masili svědectví jim vydávati:
„Hleďte, jak se ti křesťenémilojíI“

Proto jeme přišli k vám, statečným křesťa
nům královéhradecké diecáse, abychom Be s vámi
potěšili a vzájemně vzdělali, abychom si postéžo
vali, ale také povsbudili k neohroženému bojí.
Byl jsem vyvolen, abych přinesl © pozdrav
pražské arcidiecése diecésikrálovéhradecké, která
pražské arcidiecési — své matce — byla vědy
milou, oddanou a věrnou dcerou. Přinášímvřelý
pozdrav od pražských katolíků vám zde shromá
žděným tak četným počtem, neb jsme synové a

nýbrž i ten kámen během věků béře na se jiný
tvar a jinou podobu. A jako v člověku, v jedno
tlivci, den za dnem se vše mění, obnovuje, zdoko
naluje, tak i v celé lidské společnosti. Zajisté že
nyní lidstvo evropské vyblíží docela jinak než za
času stěhování národů.

Příčí-li se tedy konservativnost veškerému
pokroku, veškeré obnově, jest nepřirozená a tudíž
1 neudržitelná. A která strana politickási v tomto
smyslu vzala skonservativní« za heslo, podepsala
si sama svůj ortel. Jeť to tak nevyhnutelný běh
věcí a řízení osudu,

Konservativnost jest jen tehdy udržitelná a
tudíž i záslužná, jest-li, abych tak řekl, potřebnou
brzdou přilišnému chvatu ku předu. Jeme-li již
živi na této zemi, nutno jeti i s kopce, ale třeba
dobré brzdy, aby se nestalo neštěstí. A bláznov
stvím by bylo zavrbovati z pouhé konservativ
nosti všechny vymoženosti pokroku a vědy.

Ke konservativaosti jsou naklonění bobáči,
protože nechtí býli ze svého klidu vyrušení a pak
lidé, kteří každým soustem chleba jsou závislí na
broudě pozemské. Ti jsou konservativní z nedů
věřivosti. Mluvte sedláku o pokroku barvami nejs
živějšími, pokrčí rameny a řekne: »To je všechno
hezké, ale dluby za mne nikdo nezaplatí«.

Ano, obyčejný náš lid venkovský jest tak
tvrdošíjné konservativní, jako bohatá, statky oplý
vající šlechta. A této konservativnosti máme děko
vati, že náš lid uchoval si víru, zvyky, obyčeje,
kroje, písně utd, atd. Jak to dělávali pradědové,
tak to dělají i nyní lidé a k těm novodobým
pokrokářům nemají důvěry pražádné. Ba ta kon
servativnost lidu našeho jest někdy až směšna.

Syn v živnosti se chystal na námluvy, Strojil
se po modě. Tatík však mračil se za stolem jak
obloba od západu, v oblaku kouře nebylo ho ani
vidět a plíval zrovna zběsile pod stůl,

»Ten modrý šosák si vezmeš na námluvy,
rozumíšl?« rozkřikl se najednou na syna.

sAle tatínku, vždyt.. .«
»Už jsem řekl. Měl ho na námluvách tvůj

dcery téže církve, egnové a téže drahé
vlasti. Vaše bolestí jsou naše vaše radosti
naje radosti. Nejeme oddělezí od sebe čísskou
zdí! (Souhlas).

Jen v církvi katolické jest pravé smíření
národě,jen vní neníani Řekaani žida,ale všichni
jednojsou vKristu Ježíši Pánu našem. Jen
v elrkvi katolické panuje zlaté slovo: Co nechceš,
aby ti jiní činili, nesmíš činiti také jim“. Věru,
kdyby se v této naší krásné vlasti zase oživily

zásady křesťanské,hnedle by ostály zhoubnéikterými jsme zmítání. Ani by nikomu nenapadlo,
poražovati bližního svóho za méně cenného neb
nerovnoprávného, poměvadě se to zřejmě příčí
nauce křesťanské.

Přinášeje vřelý drav od J. Em. ndp.
kardinála pražekého, ujišťuji, že On svolává po
ehnání nebeské a modlí se za zdar tohoto sjezdu.

Jednejme tak, aby nepřátelé o nás jako 0
prvních křesťanech masili dáti svědectví: „Ejble,
Jak se ti klerikálové i na svých ejezdech milují I"
(Výborně| Potlesk.)

Po řeči Jeho Milosti ujal ee slova říšský
poslanec JUDr. M. Hruban. Praví, že ješt nena
dálou poctou sjezda překvapen; přijímá volbu jako
přátelský projev a pootění lidu moravského. Do
vozuje, že kříž a pluh chraní náš národ před
zámkem. Lid moravský 8 upřímnými sympatiemi
obrací své zraky v této chvíli k tomuto slavnost
níma shromáždění a přejí mu zdaru. Pokračuje:
Jménem tobo lidu protestují důrazně proti tomu,
00 se zde děje proti vám —- ne se strany cizích
nepřátel, ale se strany české, bratrské. (Hanba!)
Nikoliv, nevolejte hasba, ale politajte jich, neboť
nevědí, oo činí! (Hřimavý potlesk). Zasypávají
vás hanou a nazývají vás černou havětí a přece
vědí, že kdyby nebylo katolictví, nebylo by uš
dávno národa českého. (Tak jeat!) — Ku konci
oceňuje řečník zásluhy nejdp. biskupa královéhra“
deckého a končí pozdravem: „Zdař Bůh vám
všem !“ (Pochvala).

Na to povstal nejdp. biekap Brynych jsa
pozdravován bouřlivým a noutuchajícím voláním
slávy. Sdělil, že psal Sv. Otci o projektovaném
ejezdě; Sv. Otec bez maškání poslal listk rakám
Jeho Milosti, v němž projevuje velikou radost, že
ae katolíci adrnžají k poradám a ve svém pře
svědčení se utužují. Odporučiti má ve svém městě
katolíkům svornost a jednotu, bez niž by se ne
dalo nic poříditi, Když bylřečník ne podzim roku
1900 a Sv. Otce, podivil se, jak dobře oáměstek
Kristův poměry v Čechách i v celém Rakousku
aná. Když ho nejdp. biskap prosil,aby pomluvám
nevěřil a pečoval svým úřadem, aby našemu ná
roda ublišováno nebylo, tekl: Toho napomenatí
nebylo ani zapotřebí. Já český národ upřímně mi
loji; proto jsem o to stál, abyste svon vlastní
akademií byli v Římě zastoupeni. Český národ je
národ bystrý a mnoho velkých mužů odoboval.
Řečník pokračuje: Četl jsem předevčírem,že všechno
zlé pochází z a. Slavně protestují proti tako
vým pomluvám! Tím radostněji budeme sjezd svůj
elaviti, čím více vidíme, jak nás Sv. Otec miluje.
(Výborně! Mocné pobnntí).

Hned na to nejdp. biskup Dr. Bauer po

praděd, tvůj děd, měl jsem bo i já, a proto
vezmeš ho i ty, rozumíš l«?

A syn skutečně navlékl na sebe staromódní
modrák, ale jakmile ho nevěsta zblédla, utekla a
bylo po námluvách. Šosák byl totiž příliš veliký
a dědic jeho slávy příliš malý. Šosy ploužily se
mu po zemi.

Konservativními Ltývají z pravidle lidé jiš
sterší, usedli, zkušení, kdy v žilách krov tak prudce
už neproudí. Kdežto mladá mysl jest plna plánů,
snů s všecko by, jak říkáme, ihned přes kolena
lámale a vše starší mezi nepotřebné haraburdí od
bezovala, jsou lidé starší již rozvážnější. Odvažují
vše oa váhách praktického rozumu a špekujace,
A tyto dva živly stále mezi sebou válčí: přílišný,
bezohledný chvat ku předu a chladná konserva
tivnost, lpění na dosavadních vymoženostech a
poměrech. Výsledek pak vády kloní a kloniti se
musí k pokroku. Připadá mi to jako rovnoběžník
sil, kde výslednice nese jméno: pokrok pravý,
kdežto strany jsou nadepsány: pokrok besohledný
a houževnatá konservativnost.

A okolo tohoto boje, okolo tohoto zápasu
otáčejí se dějiny všech národů, kteří chtí se ho
nositi názvem vzdělaných. A každá nová pravda,
každá nová myšlénka má své mučeníky, a každý
veliký obrat v dějinách lidstva má své ukřižované,
V tom smyslu praví tak krásně Em. Smiles ve
svém »Charakteru«: »Každý pokrok v dějinách
lidstva stal se jen s odporem a obtížemi a dokonán
a zabezpečen jest muži neohrožené statečnosti —
vůdci předvoje myslitelů — velikými vynálezci,
velikými vlastenci a velikými pracovníky na všech
cestách života. Stéží nalezl bys veliké pravdy neb
nauky, kteráž by dráhy k obecnému uznání ne
byla si klestila skrze snižování, utrbačství a pro
následování.«

Není však jen nepravá konservativnosť od
úrkyní a nepřítelkyní pokroku, nýbrž hrají tam

ještě jiné nepěkné véci svojí úlohu, které by měly
už dávno býti vymazány ze slovníka vzdělanosti
lidské a ušlechtilosti duševní. Nelze však ve spo
lečnosti lidské nikdy docíliti v ničem naprosté,



adravaje sjezd jménem katolických učitelek . mo
rava Jobileumských, připomínáletošní

vytičaje ok papežskéhoapoštolskéholistu kbi
ukupům, jejž Sv. Otec nazývá srým testamentem.
A jest právem dítek — praví fečník — aby znali

ední vůli svého otce a jest povinností jejich,
aby ji plnili. Poslední vůle Bv. Otce sonstřeďuje
se v trojím napomenuti: Doba naše toho vymahá,
abyste rozumně soudili, šlechetně smýšleli, spořá
daně postupovali.

Romemnésuč/ Rozum je koruna, kterou nám
Bah postavil na hlavu, kdyš stvořil nás k obrasu
svému!

Proto činíme rozdíl mezi tvory rozumnými
a nerozomnými. Co je oko tělu, to je rozum daši.
Oko touží po světle, rorumpo pravdě. Oko je
sohopno paprsky sluneční přijímati ; rozum ne
stvořil pravdu, ale je echopen pravdu bledati tam,
kam ji Pán Báb ulošil. V zákonech přírody,v dě
jinách,ve vlastnímpřesvědčení,vsouhlasunároda.
A když ji naleznete, máte ji uznávati, a když ji

nznáte, máte ji Sev Avšak pravda nolicbotí, pravda odhaluje klam a lež — odkrývá
cbyby a proto je pravda nenáviděna. Ačkoliv jo
pravda nenáviděna, přece nezbývá jiného, leč aby
chom rosumu svého užívali a pravda hledali. Nehleď
jen očima, ale vezmi také zdravý rozum do brati!
Nevěř každému utrhání a pomlavól

Bmýšlej Hechetně! Ne jako bylo v starém
sákoně: Oko za oko, šivot za život! Vráji větípil
Bůh strom poznání, v církvi strom lásky a ta
šlechetnost není nic jiného než láska křesťanská!
Tvá blechotnost nesmí však býti jen zovnějším
rouchem, ale musí míti své kořeny v ardci. Ne
jednej z nenávisti, ze msty, závisti! Odpouštěj
nepřátelům. Kristus i za své nepřátely umřel ná
kříži a tárán, kolikráte má se odpostiti nepříteli,
sdali sedmkrát, odpověděl: ne sedmkrát, ale sedm
dosátkrát sedmkrát! Sv.Otec žádáto nejdůležitější
na konec: spořádaněpostupujtel

Život je boj, K boji dlužno se vyabrojiti:
spravedlnosti, obuví hotovosti, štítem víry,

mečem na obě sírany dobře broušeným — do ruky
pravé — a to je slovo boží — pláštěm vojenským
pak je modlitba. Postupujme uspořádaně všiku
anikdo nám neodolá. Včele šiku ponesese prapor
sv. kříže. Jest nám potřebí jednoty akázně, pozů

vající v jednotném cíli a tencíl není „Pryčod
ma!*, „Pryč od Rakoaskal“, „Pryč od rodu

Habsburskéhol“, „Pryč od vlastil“, ale to pryčje:
pryč s tím pryč! (Výboraě!) Musímepostupovat
od ulého k dobrému, od dobrého k lepšímua kdo
zvítěsí, bnde Kristus! (Výborněl)

Nyní přistoupeno k jádru sjezdového pro
u.

=“ Předsedavybízí dra. Hrubana, abypromluvil
o výmamu se sřelolem na papešské ju
bileum sv. OtceLva XIII.

Řečník, uvítán jsa při vstopu na Fečniště
potleskem, vzletně promlouvá:

Blavný spisovatel polský Sienkiewicz v pro
alulém díle své „Ouo vadis“ vypisuje úchvatnými
slovy smrt prvního papeže 8v. apoštola Petra
v Římě: „Petr, veden jsa žoldnéři na popravu,

bezvadné dokonalosti, protože se skládá z tolika
růzpých a rozporných živlů, A jen kruté zkoušky
a trpká neštěstí očišťují skutky lidské a dodávají
jim ceny trvalé a záslužné. Pravý pokrok pak vy
bojován byl mnohdy jen krrí nesčetných obětí a
často vybrabán byl z rumu a Z popela se zemí
srovnaných chat a paláců,

I v tomto obledu píše krásně týž Smiles:
Život národů jako lidí jednotlivých jest veliká

okladnice zkušeností, kteréž se nesou, dobře-li se
jich užije, k pokroku společenskému a k opra
vám. Pakli špatné se jich užívá, zabíbají do říše
snů, nezdaru a klamů. Jako mužové, tak národové
nabývají očištění a posily utrpením a zkoušením.
Nejslavnější kapitoly jejich dějin jsoa ty, jež ob
sabují vypsání zkoušek a útrap, kterými karakler
jejich se rozvinul, Láska k svobodě a smýšlení
vlastenecké snad vykonalo mnoho, avšsk zkoušky
a svízele mužné snášené učinily nejvíce.«

Zde myslím vším právem platí: »Historia
magistra vitece čili »Učte se z dějin=, učte se z
dějin utrpení a zkoušek národa a lidstva, kde má
končiti lichá konservativnosť a kde mají začínati
opravy směřující k pravému pokroku, Přílišné lpění
na bývalém, starém, jako nejlepším zrovna tak
škodí, jako bezohledné starého zavrhování a hon
po novém jako prý nejdokonalejším. Prostřední
cesta zajisté nejlepší.

Překrásně naznačuje to i náš slavný básník:
»Vždy ku předu! zní stále moje heslo
a neváhám, kde rozum s citem velí,
by před novotou zdárnou staré kleslo,
Leč tem, kde nové k boření jen čelí,
kde pro vrtochy jen čí hrstku zlata
vouk chladně kácí díla píle pracné,
jek předkům byla milena i svatá,
kde s býlím škodným ničí květy vzácné
a z trosek svatyň bídné krámy staví:
tam, nevěřím, že sídlí pokrok pravýle

(Sv. Čech.)
Tato slova básníkova zasluhují, aby o nich

hluboce bylo meditováno,

Re očík nebi,a šeptempravi: „Poračilsi mně, Pane, dobyti města tohoto, ješ světu

celému panuje, a hle, získal jsem je Tobě. Kásaljsi l, abych zde sídlo Tvé založil — aj, učinil

jsem, jak mi poručeno ar Ty nyní panuješv městě tom, já však půjdu k Tobě, nebot jsem
se napracoval mnoho“. — „Když pak dovedli jej
na vatikánskou výšina— stál vztýčen Petr apro
střed vojínů a pohlížel zrakem vítěze ma město,
dědictví své. „Ty, o Říme, skrze mnejsi byl oavo
bozen“, tak děl k sobě. — Nikdo však z těch,
kdož kol něho se byli shromáždili, ani vojíni,
kteří důl pro kříž byli vykopali, sni věřící bratři,
kteří jej doprovázeli, netušili, že mezi nimi vladař
pravý města věčného stojí, netušili, že zajdoudoby
caesarů, že pominou jako prudký lijavec zástupy
barbarů, že všakstařec onen do konce věků pa
povati bude“.

* Tak Sienkiwice. Aten, který sám, neznámý,
chudý a prostý přišel do tehdejšího rozmařilého,
nádherou přesyceného a zevnější moci oblrlopeného
Říma, paouje po dnes. Neboť i když přišel chud,
přece bohaté poklady milosti měl v srdci i když
přišel sám, nebyl sám, neb Pán a Mistr nevidi
telně jej s mocí božskou provázel. A on panuje
— neb Petr neumírá (Hlučný souhlas), on jest
jeden a týž ve všech papežích. V jejichosobách
on kráčí lidskými věky a světem, v nich on žije,
působí, trpí, ale také vítěsíl Tim se mně zdá, že
nejpřípadačji vystihnat a pochopen jest význam
papežství, které jest nejen základem, nýbrž i duší
a sároveň i vrcholem a koranou mobutné velebné
stavby: církve katolické. Ty jsi Petr a naté skále
vzdělám církev avou a brány pekelné ji nepře
mohou! — Petr-skála byl a jest základem církve.
A pravdu slov Páně dokasoje 19 uplynolých věků!
Jak [často černé těžké mraky se stahovaly Dad
skálou Petrovov, jak často řádily kol a nad ní
divé bonře zloby, ostré blesky nenávisti se křižo
valy a vloobití vášní a převratů různýchdoráželo
na ni a kdyžpřečastovtemnýchsrdcícha pěnách
ječivých vlo se skála Petrovaztrácelaa 8tesknotou
a bolem vářícím duším unikati na vždy se zdála
— byl to jen okamžik v dějinách národů, neboť
za krátko očistěna tím pevněji a jasněji vystupo
vala £ tišících se vln A prchajících mraků.
Kolik států, kolik národů zapadlo na vždy, jen
ona nekolísá, trvá stále vždy stejně mladá, krásná,
vznešená, poněvadž stejně pravdivá. (Souhlaa.)
Ale toť dílo Boží! (Souhlas.)

Macaulay roku 1830 případně napsal: „Pa
pošství zůstalo ne v úpadku, ne Jako zřícenina,
nýbrž plno života mladistvé síly.“

Nejlépe poznáme výsnam papešství, zastaví
me-li se u vznešené osoby nynějšího panujícího

papeže, což vlastně jest předním úkolem mým.do otevřeným a nepředpojstým okem pohlíží
na svět a život jebo, záhy sozná, že není doba
dnešní ustálenou, 8 plnýmnázorem světovým, nýbrž
še žijeme v dobách různých převratů a přerodů,
v dobách tříbení duchů. Na jedné straně výzkumy
věd, zvláště přírodních a technických pokročily
tou měrou, že vzbuzují pravý obdiv — rozum
lidský vnikl do hlubin a tajů přírody a eměle

káry sobě a světu síly přírodní — kdežto nerahé straně lidská srdce namnoze zanedbávaná
proměnila se v poušť sobectví citu prázdnou,
v poušť, v níž hyne a misí každý smysl pro
krásné, vznešené a dobré, v níš mizí a zmírá
každý ideál. Nastala vláda hmoty, savládio panství
materialismu vnikouvšího do všech téměř oborů
lidského snažení. Přestal člověk býti orlem a stal
se plazem, jak zmínil se dopoledne ndp. kazatel.

A v tátoponštisrdceidušíneníto prchavý
sen, není vzdušný přelud, není to snad klamná
fata morgana, není to jen nepatrná osvěžující
oasa, co Se nám teskně přeblížejícím duchovním
okem obzor světový v toužebně upírajícím oko
svoje k svatému věčnému městu — jeví — ne—
jest to skutečnost, jest to stělesněnípravdy, dobra
a krásna, jest to Lev XIII! (Slával)

Zdá se jakoby tento veliký mezi papeži Ve
likými byl mohutným monumentálním pomaíkem,
hluboko svým základem kotvícím ve století uply

nulém, avšak Brání proto tím pevněji a zároveňvýše ještě zasahujícím a strmícím do století, jehož
prahu jeme sotva překročili. V čem jeví se tato
velikost, v čem jeví se význam Lva XIIL a
význam papežství v tomto svém repregentantu?

Zkoumejme! Století, které vo svém počátku
zrodilo sv. Otce našeho, bylo bez odporu stoletím
hlabokých, pronikavých a dalekosáblých převratů.
Čím json všechny ty veliké vymoženosti různých
věd, čím všechny ty obdivuhodné výzkumy a ten
pokrok technický, čím všechno to, zajisté že
uznáníhodné positivní, co věk uplynulý vytvořil
proti té brozné negaci, kterou zplodil a dědictvím
nám zanechalý — „Ušlechtilý věd pěstitel, vážený
věk náš se končí“, pěje av. Otec sám ve svém
klasickém a památném „Carmen aaeculare.“

„Výskumy přírody. — A což podal kužitku
lidstva. „Kdoškoliv chceš, oslavuj sil Mocněj'
mne jímá věk minalý, čeho ee byl dopouštěl —
tot bol i děs je můj“

A věru, bol rozrývá srdce, děs jímá duši při
pobledu na všecka tu bída a spoustu věku mi
nulého. Vraždy těl i duší, podrrat oltářů, kácení
trůnů, svracování společenských tádů, vraždy hlav
koranovaných i- lidem zvolených představitelů

států s národů ve jménu šílené Ideje anarchismu,
nezastavující se ani před srdcem ušlechtilé, do
veřejnosti nezasahojící královny, bezbranné ne
šťastné ženy a matky, vzpoury, ubíjení národů,
útisky a vydírání lidu dělného, závratná bonba
ze ziskem a zlatem, loupež páchaná na církvi
sv., podrývání zákona Božího, tapení kněží, vy
hánějí náboženství ze škol — to všecko a po
dobné střídalo a střídá se za sebou 8 malými
změnami událostí ideálně lepších, potěšitelnějších
a ušlechtilých, — A všemu tomu ještě jako na
výsměch se říká „pokrok, osvěta, svobodal“ — A
tu zajisté se tážeme a pátráme: Kde te hledati
příčinu těchto a tskových zjevů?

Praví to sv. Otec v básní své, když dí: Ó
žel, že zákon od Boba byl odetrčen. Co ze cti a
co zbude z věrnosti? když skála Petrova v mra
cích zaholenu byla na pospes nárazům rozbouře
něbo moře, kdy sám Satan se radoval, že blíží se

konec, když na věčnost se odebral trpitel papež
Pius IX., vyšlo slunce a prozářivší mraky, pro
niklo mlhami soufání e skepoe a zahřálo krásným
teplem svět duší lidských, to slunce pravdy, to
slunce lásky křesťanské.

Mraky se rosprchly a skála Petrova vystu
povala krásnější a mohutnější než jindy. Neumřela
církev v Piu IX., veboť Petr, ten neumírá! Slunce
vystoupilo a byl to skutečné Lov král, podmaňu
jící si svět celý velikou nezměrnou láskou kře
stanskou! Nová doba papežská nám nastala.

I národ náš má v paměti to řádění libera
liemu, který, když nemohl sám a přímo zdolati
zvláště nepohodlný sobě národ český, vplížil 86
v rouše českém do tábora našeho národního a pod
různými besly olpuje lid a národ náš o víral I
u nás stalo se slovo klerikál okřídleným a každý
kdo jen trochu po křesťansku žije a se chová, jest
terčem nejsnrovějších úšklebků u útisků a to od
lidí, jichž mravní, vzdělanostní a společenská úro
veň jest na stopni nejnižším, za to emělost a na
dutost jakož i duševní prázdnota na stupní uej
vyšším. (Hlučný soublas).

Tento boj není jen protináboženským, ale je
bojem protioárodním, vyhlazovacím bojem proti
vlastním bratřím, proti věrným synům našeho na
roda. (Výborně! Hlučný potlesk a souhlas.)

Samy „Nár. L.“ doznaly, že „není na čase
boj proti Černým, když nemá národ náš vybojo
vaný boj proti nepřátelům „černo-červeno-zlatým.“

Tento liberaliam, ohánějící se zvučnými hesly,
na které duch lidský chytit se dá, je kletbou zká
zonosnou, snižováním společenské i mravní úrovně
našeho lidu. V takové době Lev XIIL volá, budí,
nabádá, pokyny dává a vroucně 6e modlí a za
necelých 25 let jeho panování — co vše k dob
rému 86 obrací.

Svět začíná se vracet k Bohujako jedinému
prameni pravdy a dobra. Řečník citaje kterýs ví
deňský list, jenž praví: Liberální hesla tak dlouho
se papouškovala, až se začíná zase 8 modlitbou.
Bermocný se ukázal proti vetchému starému kmetu

i muž železa a krve, který disponoval statisícidobře vyzbrojeného vojska.Í ten Bismarck podlehl
Lvu XIII. Tak podlehnoa i ti naši bratři v národě
českém, pokrokovci a liberálové! Jen se modleme,
aby 8 nimi nepodlehl takó národ celý.

Zcela správně dí provolání k tomuto slav,
sjezdu, když praví, že nic nedotýká se duše lidské
hlouběji, než právě otázky náboženské, Prototaké
dle úsudku velikého znalce duše lidské dějiny
světové vytvořeny byly jenom bojem o náboženské
přesvědčení. Jest tedy náboženství pružinou všech
životních snah nejenom jednotlivce, ale i celých
národů. U národe českého aspoň celé dějiny nesou
ráz eminentně náboženský, a jistě tento ráz po
novou i na dále. Aponěvadž náboženství katolické
národu českoslovanskéma základ k národnímu bytí
i ku vzdělanosti v dobách cyrillo methodějských
dalo a později hybnou silon všech národníchi
kulturních snah bylo, ba národu našemu i v těž
kých dobách záchranou i spásou 86 stalo, musí
zajisté býti předal snahou každého upřímného ka
tolika, aby tato víra svatováclavské nadále byla
strážným andělem české vlasti. A ona bude tímto
andělem, jen když my budeme chtíti. A my chceme,
jak dokazuje i dnešní velikolepý sjezd náš.

Obdivohodný zjev Lva XIIL jest nám živoucím
zázrakem všemohouenosti Boži.

Jak krásné význam církve a papežství popi
suje Sienkiewicz, když praví o smrti Nerona, to
hoto krutého nepřítele a pronásledovníka křesťanů:
„A tak zašel a pominul Nero, jako vír, bouře,
požár, válka a Smrt přecházejí asacházejí!“

„Dóm sv. Petra však ovládá po dnes 6 va
tikánských výšin město a celý svět!“

A on bude ovládati přes veškeré to proné
sledování různých Neronů na věky, dodávám, neb
toho nám novým dokladem náš milovaný sv. Oteo
jubilár a jsem přesvědčen, že splněna budou sá
věrečná slova prosby Jeho:

„Devadesát let z Tvé vůle (Bože) žil jsem,
rač dovršit je sám! Jen dej, prosím, ať oslyšány
prosby Be novracejí Lva Tvébol“

Prosby « úst tak svatých a ze srdce tak
velikého k nebesům za nás a za celý svět plynoucí,
v to pevně věříme, oslyšány nezůstanou!

A k této prosbě velikého kmeta, dobrého
otce svého dodáváme neméně vroucí prosbu 8
modlitbu svou:

-+



Bože, Ty Lra XIII. žehnej nám a dlouho,
dlouho ještě zachovej a nevydávej ho v ruce ne
řátel jebo! (Hlučný bouřlivý souhlas a gratulace.)

Po řeči dra. Hrubana, kteráhlabokým dojmem
působila a bouřlivou pochvalon provázena byla a
zs níž dostalo se mu květinové odměny s rukou
slé. M. Zámečníkovy, zapěl abor a celé shromáž
dění papežskou hymnu. Po té přečetl jednatel dr.
Reyl telegramy, zaslané av. Otci a J. Veličenstvu.

Zdravice av. Otci zní: „Svatý Otče! Jestliže
katolíci všech národů závodí v tom, aby význač.
ným způsobem stříbrné vladařské jubileum Vaší
Svatosti oslavili, nechkeme ani my, českoalovanětí
katolíci, v Hradci Králové zjezd slavící, opome
nouti tuto zvlástní příležitost přednésti výraz nej
pokornější synovaké úcty k V. Sv. chované. Po
hlížejíce na V. Sv., která vskutku jest světlem
z nebes zářícím nejen celému křesťanstva, ale ce
lému světu; ctíme re V. Sv. středisko své víry a
neuchvějný základ autority. Aby pak sjezd náš
přinesl nejenom náboženství katolickému, ale i
vlasti naší hojného zdaru, prosí vroucně předeeda
Jménem celého ejezdu u nohou V. Sv. o apoštol
ské požehnání pro účastníky sjezdu. — Karel
Erv. hr. Nostitz. (Výborně! Sláva!)

Jeho Veličenstvu: Sjezd českoslovanských
katolíků v Hradci Králové skládá u stupňů trůnu
V. c. k. ap. Vel. osvědčení nezměnitelné věrnosti
a oddanosti s vroncím přáním, aby dobrotivý Bůh
ráčil šebnati milovanému císaři a králi našemu,
jakož i celému nejjasnějšímu rodu Habsburskému.
(Výborně! Sláva)

Po tá přečetl řadu pozdravných fplegranů,Jež poslali: J. Em. biskup litom. Seběbi, biskup
Kalous, kl. kapitola v Brně, kanovník Pospíšil,
probošt Karlach, kapitola vyšebradská, převor
ub.-brodský Brunno Bartl (jménem 6000 členů
Bratrstva Růžencového a 600 údů III, £. ev. Do
minika), olomoucký kan. dr. Wiesner, dr. Ant.
Hornych, předseda Jednoty sv. Methoděje ve Vid
ni, dr. Ladislav Rieger (bouřlívá ovace), starosta
z Německého Brodu lékárník Kabeláč, (Výborně l)

Po dru. Hrubanovi pojednával p. Pádlav
Myslivec, redaktor z Praby, o úpravě eociálních
a pracovních poměrů dělnictva. Vykládá podstatu
boje velkoprůmyslu 8 malovýrobou a dokazuje, že
ona proto tak neblsbý vliv měla na poměry děl
nictva, poněvadž věda národohospodářská nebrala
zřetel na zásady nábožensko mravní, což v prak
tickém životě mělo potom ty amutné důsledky, že
dělník snížen byl na stroj a zvíře. Církev vytla
čena byla « hospodářského života a jen z milosti
dovolena jí byla činnost charitativní; milosrdný
bratr a milosrdná sestra směli pečovati a ošetřo
vati oběti bezbožeckého kapitálu. Ale i ta činnost
se církvi dnes zamezuje, jak toho příklad podává
Francie, kde vláda za pomoci socialistů vybání
řehole ze škol a od lůžka nemocných!

To je právě kletbou zlého činu, že opět jen
zlo ploditi může, a tak i bezbožecký kapitalismus
splodil sociální demokracii. Jako nebyla první
cesta správná, není ani cesta sociáluí demokracie
správná, proto razí sobě vítězně postup myšlénka
křest. socialismu. ník zmiňuje se pak o jed.
notlivých průkopnících této myšlénky, Kettelerovi,
Procházkovi, kardinálu Mauingovi, zvláště ale 0
encyklice sv. Otce Lva XIII. o otázce dělnické.
Dle této rozřeší se dělnická otázka za součinnosti
církve, státu a dělnictva samého, Základ však
musí býti Kristus, neboť ber Boží pomoci a po
žehnání marué by bylo naše namábání.

Věcná a jadrná řeč vyslechouta a pochvalným
potleskem. Shromáždění zapělo pak „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe“ a opouštělo za povznesené
nálady eál.

Před osmou hodinou naplnila ee dvorana
Adalbertina; účastníci Besešli na přátelský večírek,
k němuž byl sestaven bohatý a pestrý program.

Když několik čísel programu provedeno, do
atavili se do sálu k radostnému překvapení obe
censtva tito vzácní hosté: nejdůstojnější pp. bi
skapové Brynych, Bauer, Krásl, dále msgre Švebla,
msgre dr. Frýdek, dr. Boriau, dr. Fr. Ehrman,
brabě Schonborn, Šternberk z Častolovic a Mene
dorť Za potlesku obecenstva usedli na pravé
straně podia a odměňovali účinkující hojným po
tleskem. Po desáté bodině pak sál opustili. Pro
gram večírku 8e však rozvinoval dále.

Zvláštní přízni se těšila intelligence města
Chrasti, která se seskupila kolem vip. Jurkoviče
v tamburášskou kapelu a přednesla řadu skladeb
8 naprostou precisnosti. K nim čestně přiřadila
se cyriliská jednota, která za vůdcovství nového
svého sbormistra, vlp. Říba ukázala starou avoji
routinu 8 schopnost pro přednes Solově vystou
pila operní pěvkyně al. Fialova, která se velmi
zavděčovala nejen Iabodou a vyškoleností svého
rozsáhlého sopránu, ale i neličeným s jímevým
temperamentem v přednesu. Nemenší ceny vavříny
odneslo trio (sl. Nepeřená, p. Nepeřený at. a ml.)
za přednes skladeb Meudelsohnových. Náladu pak
oživovaly členové zábavního kroužku jednoty kat,
tovaryšů novinkami kopletů.

III. Ranní slavnostní schůse druhého dme.

V pondělí sloužil o půl osmé hod. ranní mši
svatou nejd. p. biskup Dr. Krásl v chrámo av.
Ducha, při níž na kůru za řízení p. Wůineche

krásně zpíváno, Pak se o debrali v bustých davech
účastníci schůze do Klic perova divadla, jež bylo
v pěkolíka minutách do posledního místa naplněno.
Pozorovali jsme, že se po sluchačstvo poněkud vy
střídalo. Převládalo muže ké poblaví hlavně z U]
rolnictva, poněvadž právě měl mluviti selský řečník.
Když vstoupili církevní a světští hodnostáři na
podium, uvítání velikou salvon potlesku.

Předseda hr. Nostitz zahajuje drubou schůzi
křesťenským pozdravem, vzdávaje vřelý dik ndp.
biskopovi Kráslovi zu slonžení měesvaté pro účast
níky sjezdu; děkuje též pěváckému sboru za
krásné z vy a konečně oznamoje: Dle programu
bude řečnití p. Josef Šamalík o svépomocí rol
niotva.

Bouřlivým potleskem uvítán ujímá se potom
alova první řečník dnešní schůze red. „Selských
Hlasů“ rolník Šamalík z Moravy. jeho pro
vázena byla co chvíli bouřlivým potleskem, který

na konec vpněl v nekonečný potlesk, avěděícío tom, že lidový tento mluvčí dovedl promluviti
od srdce k ardci.

Řečník praví: Jsou poměry oás sedláků pře
smutné s my bědujíce, vspomínáme na aplynulé
zlaté časy — jako vzpomíná každý dobrý Čech

ns bývalé samostatné české královatrí, na„jehoštrůně zasedali mužové, v jichž žilách prondila —
krov naše, krev selská!

Neplatí o nás atarodávna plsnička: „Sedlák,
sedlák je velsý pán“. To naše selské panství, které
vykoutily nám z hlav, kapes a gruntů cizácké
pijavky, scvrklo Be na malý škvarek, a abychom
nesapomnělí, že jsme kdysi, my sedláci, pány byli,
ponecháno nám panatví, to jest vroh v prácí a
placení! Jinak jsme v tom panském kalendáři na
poslední stránce.

O nás, rolníky, se mimo ty, kteří nás chtí
z poslední kůže vysvléci, nestará vikdo. Stát,
který se prý o všecko stará, který se plete i Pánu
Bohu do řemesla, který bere si na starost, co
vlastně Pánu Bobu patří — vždyť Pán Bůh řekl:
„Pomni člověče, abys den aváteční avětil!“, a stát
dává dispense, dle kterých se den Páně arětiti
nemusel. Pán Bůb praví, že manželství je svátost,
ale leckde stát dovoluje aňatky pod vrbou — ne
radnici — u nás říkají cikánské —ten stát, který
se i o blaho Božské a nebeské stará, nestará se
nám rolníkům — uechci Hci o blsho — ale ue
stará se ani o živobytí nás rolníků, (Souhlas.)
Kde pak bylo takové strašné zvěsti alyšeti, aby
rolníci utíkali z grantů — hladem. Utfkal-li kdy
hospodář z domu, pak to bývala jinápříčina, což
nasvědčuje národní písnička:

Roztrhaná chalupa
s slá žena k tomu,
ty dvě věci vyženou
bospodáře z domu.

Dnes utíkají hospodáři, ale i hoapodářové
z ohalup, třeba mají ženy bodné jako andělé a
statky pracně upravené. A proč? Proč došel
v tato místa náš selský atav? Poněvadž rolaický
stav je obtížen břemeny uegnesitelnými. poněvadž
práva naše jsou nám vyrvána, poněvadě od barsi
únů stanovené ceny obilí neodpovídají náklsdu
výrobnímu na obilí, a poněvadž nynější velkoka
pitalistický systém má rolníka v železném objetí,
Že Ri nemůžeme ani volně po česku oddychnonti,
že bnemůteme říci ve avé domovině, že jsme
v Čecbách, „zde“. To jsou ty pravé příčiny úpadku
hmotného. (Souhlas.) Ale, sby neštěstí stavu na
šeho bylo dovršeno, my klesáme i mravně! V nit
rech našich utlouká se kulovatými palicemi nez
nabožských frásí naše náboženské přesvědčení, a
následkem toho zabředáme do neřestí a úpadku
mravního i hmotného.

Podívejme se duea ua náš venkov a na tu
zkaženost, hlavně mládeže, zavlečenon k nám z měst,
a zbrozíte sel K vůli 16 mil. nechá stát i školní
děti cucati dramky, a učitel aby se bál ozvati —
aby ho pan škvlák no'ezal. A co konečně učitel
může říci, když pe cikárka a hlavně ty zlořečené

smrádky smějí prodávati i školním dětem. (čivýsoublas.) Úpadek mravní je horší, než úpade
hmotný, a kde se sejdou oba — tam je zle. A to
je u nás.*

A náš stát toto obojí slo svým zřízením ještě
zvětšuje, neboť nvaluje na bedra rolnictva vá
nespravedlivá a neoprávněná břemena, pod jejichž
tíží mnel rolník klesnouti, Sotva rolník převezme
od otce obřemeněný statek ne eplátkami, výměn
kem — musí hned za to, že si na celý život váže
ustavičné trampoty a avísele na krk, zaplatiti
ohromnou taxu; a sotva se hospodářství ujme,
již musí — aniž by jakých příjmů měl — platiti
obromné daně a přirážkamí! Řolník, věřte mně,
aby navštěvoval berní úřady nyní častěji než kostel
a z berních úřadů ee k nám chodí jako onomu
Martinovi v písničce: Už ho vedou Martina, kapsa
ge mu ztenčila. (Veselost.) — Bvět pokračuje a
lidé v aěm. A nejvíce enad pokračuje nynější
berniční systém, který přetrumfne co do šikovnosti
šnejlepší lékaře. Stalo se prý kdesi, že hoch
spolkl čtyrák. Byli 8 ním na klinice, kde marně
peníz z něho dostávali. V zonfalství vzpomněli ei,
jak na berním úřadě znají s lidu pnmpovati peníse.
Šli a hochem na berní úřad « peníz byl prý hued
venku. (Bouřlivá veselost.) Zdá ee to k víře ne
podobné, ale já tomu věřím; vždyť člověk ve na

berním úřadě jen nkáše s je čistý bned. (Souhlas)
Avšak, přátelé, jest to spravedlivé, uvalovati na

přeušení bedra rolnictva tak ohromná břemena?Zdyf pozemková dsň sama zabere přes polovici
čístého kat. výnosu s přirážkami zemskými a sil
ničními. Dejte k tomu přirážky obecní a jiné a
shledáte, že rolník musí celý výtěžek své práce
odvést státu.

Zde se nám v nejlepším světle objevoje ta
spravedlnost státu k ném rolníkům. Kdyby měl
rolník čistých příjmů na papíře 600 sl. musí pla

titi 185 z).pozemkové daně s přiráškami ajobčan, ná-li 600 zl. příjmů, platí pouze kolem půl
čtvrté zlatky| A nad to sedlák musí platitx toho,
čeho nemá, neví, bude-li co míti a druhý platí
s tobo, co na dlaň vždy ua prvního dostane!

Z toho vidíte, jakými jame my, sedláci, pány
— + placení a práci. — V jiném ohledu jsme se
svým panstvím u konce. (Tak jest.)

My nerozhodojeme dnes nad svými pozemky,
které se nám mohou dle libovůle prodávati a exe
kvovati, my neroshodojeme ani nad svými výrobky!
Takové bezpráví není pácháno na žádném stavě,
ako na nás rolnících! (Souhlas.) — Od Božího
ara jsem pracoval, přičiňoval ce v nepohoděi

úpalu slunečním — co strachu jsem o drudu po
měl, a nyní, když mám úrodu ve stodole, — co

teď? Are mlátil s jel na trh! A to jsouopravdové „trhy“ ty naše trhy, neboť z nich my, rol
níci, jezdíme otrháni o poalednínáš pota naši práci|

Řekne se nám: Nechcete-li dát obílí, tak ai
ho nechte, a my pak musíme ohnout hřbety a
nechat ei naložit až do té židovské libosti. Věřte
mi, tak otrocky nezachází se ani sjím pometlářem,
neboť jemu nikdo nepředpisuje, zač má košťata
prodávat, a on by sitakéto ani líbit nedal! Kdežto
my rolníci! Proti nám 8i dovolí všeckol A víte
proč? Protožejsme jakoty baby! (Souhlas.) Nikde
se důrazně o nic neozveme, jeden drahého se ne
zastaneme, ničeho se nedomáháme, ba naopak,
ještě se meri sebou škorpíme, navzájem se ubi
jíme, ba nopřejeme kolikrát jeden druhému ani
oka v hlavě — 1 o to bychom se soudili! (Živý
souhlas. Pobnutí.)

Přátelé, tak to dále jíti nemůže, jinak mu
sme padnouti! Dnes už 86 nesmíme skládati na
zlaté časy, kdy lítali pečení holubi do huby.

Nesmíme se, my rolníci, skládati na nikoho
jiného, leč sami ua sebe. My, chceme-li něco pro
dělati, ohceme-li něco si vymoci, musíme se sdru
žití v pevný, nerozborný celek — v jeden avaz
— a spojenými silami domáhat se svých požadavků.
To jest ta svépomoc nelská. Ale másli býti náš
boj úspěšný, pak musime důsledně pracovati. (Vý
borně!) A ptáte se, jak?

My musime míti v zákonodárných sborech
dobré zastoupení!

Poslanci, které ze svého středu do zákono
dárných sborů vysíláme, musi býti mužové řádní,
našich útrap a svízelů zoalí, muaí býti ale také
nám věrni, věrpi svému národu a své víře. (Bouř
livý souhlas.) A na to kladu důraz.

Kdo není věren své víře, není věren ani
Svému národu, není věren ani svéma staru.

My musíme se domáhati fráne Da své výrobky. Komu patří právo na obilí, sedlákovi aneb
překupnickému židovi na burse?

Af se zruší terminové obchody, a stát sám
at odebírá veškery potřeby přímo z rukou rolnie
tva od bospodářských společenstev. (Výborně I)
My se musíme dovolávati spravedlivé ochrany a
pomoci státu a země. Áf se upraví výměnkářská
otázka, otázka našeho dělnictva, ať le chráněno
v nemoci i stáří, ať se omezí vojenská služba na
rok, ať se bere na rolnictvo ae strany státu ohled
jako na lidi, a nedovolí se stříleti je jako zvěř.
Řeknete, všecko se pěkně povídá, ale dá ve to
provésti? Ano, dá, jen když se budeme držeti.

Sdražme ee v perný svaz (Živý souhlas),
v pevný spolek, který by neústapně nás rolníky
katolické zastupoval a naše práva relská hájil.
Má-li býti ale sdružení naše pravým bojovníkem
naším, pak musí nevyhnutelně býti takové, jakými
Jsme my, moe! býti pravým obrazem naším. A
jakými jeme my? Co jsme? My jsme katolíci,
my jeme Čechové — a jsme sedláci. A má-li býti
sdružení naše pravým obrazem naším, pak masí
býti katolické, čili na křesť. základech založené,
musí býti české státoprávní a musí býti selské.
(Bouřlivý souhlas).

Odboďme motyku, kterou si hrob poroby
kopeme, postarmé se na pevné nohy jako sedláci,
Čechové a katolíci a houkněme si proti všem
nepřátelům naším po hanácku: Me sme me, a me
ge nedáma“ .

Když p Šamalík dokončil, zabouřil dyoranou
bromovýpotlesk.Sámnejdp. biskap Brynychi jíní

hodnostáři za stáléhopechvalného volání obečenstva vatávalise svých křesel,gratulujíce selskému
řečníkovi.

Nadšený potlesk znova shromážděním sa
vířil, když na řečniště vystoupil nejdp. biskup
Brynych, který promluvil řeč tohoto obsahu:

Nám katolíkům se vyčítá, že jame výbojní.
Ta naše výbojnost je nejlépe vidět z tobo, še
Jeme nechali nepřítele obsadití kopec, a samí zů
stali jame pod kopcem v údolí. Náš boj musí
tudíž býti obranný, musíme posic, odkud jsme



byli vypuzení, znova dobýti. Poměry naše podo
bají se poměrům v pohanském Římě, zejména
mravní ekaženost zdá se v těchše kolejích se ocí
tati. Obraz zkaženosti římské podává Seneca,který
doznal, že nepomůže-li někdo jiný, Římané sami
ai jiš nopomohou. Zvláště ale jazně zračí ae ro
zervanost tehdejší na Justinovi, který prodělal
celé to bludiště úlosofiokýchnauk, aniž se dohledel
pravdy, jen rozervanost zůslela mu v duši. Ko
nečně uslyšel o Kristu, v jehož učení ualezl pokoj
duše a odpověď na otázky, jež zmítaly jeho duší.

A podobně je tomu i dnes. I dnes je mnoho
nekřesťanských filosofů a profesorů a čemu jeden učí,
drubý vyvrací a třetí oba předešlé názory za bláz.
novství prohlašuje. Proto je také tolik rozorvanců
mezi inteligencí, podobných Juatinovi. Křesťanství
ei nechtějí všímati a tak v rozervanosti žijí až
do smrti. Jako Justinus chtěl se u dachařů v E
gyptá dohledávatí pravdy, tak i dnes mnozí ubozí
pošetilci ve upiritisma dosud t>bo hledají.

Sv. Pavel byl veleučený muš, jeden z nej
větáích filosofů své doby, on ale jediný mezi všemi
mohl Hici: Vím, komu jsem uvěřil a jsem Jist.
Nám zdá se to jméno av. Pavla Již jaksi všedním,
ale on je velikánem. A s jakou zásadou .šel on
mezi tu zmatenost pohanskou? Kristus včera i
dnes, Onť na věky. Takové bylo heslo, s nímě del
do avěta. Mezi prostými vystoupil s mocí Boží,
Tak musíme i my dnes činiti.

Nějaké koncese materialismu, nevěře dělat,
znamenalo by podrývati samu víru křesťanskou.
To ačinili protestanté. Nejdříve na základě vol
ného bádání v bibli odlončili se od církve, pak
přestali věřit v botství Kristovo, a konečně i v 5a
mého Boha. Proto jsou dnes i pastoři, kteří nic
nevěří a 2 věřících jen dobrý den si dělají.

Naše intelligence je příliš pohodlná, aby si
dala práci se stadiem pravdy křesťanské. Má zde
sice výtečná díla Pospíšila s Kadeřávka, ale kde
pak ty studovat, to jsou klerikálová. Jeden uvě
domělý katolický rolatk byl jednou na miseiích
Jesuitů, a po aich se vyjádřil: „Kdo nechce

řijít o svou nevéru, ať k Jesuitům na
kázání nechodí,“ Ta naše intelligencesu bez
pochyby také otu svou nevěru bojí, proto nikterak
nechce odhodlati se ke studiu vědeckých apisů
křesťanských. Ona ovšem ta nověra je pohodlnější.
Navěrci nemasí si dáti žádnou prácí e modlením,
nemusí se postit, neděli světit, tu a tam Ó., 6.,
neboi jiné přikázánízachovávat,cožje jim ovšem
sladké.

Ani náš lid nežije důsledně. Ač v jádra svém
věřící, přece nedovede vyvodit z víry důsledků ve
veřejném životě. Třeba tudíč všímati sí mládeže,
ba domáhati se křesťanské výchovy vo
školách. Na školách obecných ještě není s nábo
ženskou výchovou tak zle; ale čím vyšší školy,
tím méně jest na nich o pěstování dacha nábo
ženského postaráno.

Sw. Pavel, než započal svou apoštolskou
činoost, šel dříve k sv. Petrovi do Jerusaléma,
prvníma to papeži, čím nám dal příklad, abychom
1 my vše v jednotě s nástupcem av. Petra podoi
kali. Také v ohledu světské vlády musí nám býti
av. Pavel vzorem. On vyřkl onu — našimi atátaíxy,
bohužel, málo povšímoutou zásadu — není moc
nosti leč od Boha a které jsou, od Boba zřízeny
jsou. On také řekl: Krále v uctivosti mějte.

I my katolíci řídíme se dle této zásady, ale
u násbohužel židé a protestanté všude mají přednost,
kdežto vůči katolíkům pohlíží se nedůvěřivě, O kaž
dém úindelu, který má býti přibit na kostel, musí
stát vědět, čímž stát až příliš zasahuje do pravo
moci ofrkevní. Proti tomu třeba se ohraditi, aby
elrkev stala se úploou dévečkou státu a biskupy
aby byli ministři. Dějiny nás poačují, áe kde ae
bureaukracie příliš pletla do zálešitostí olrkovních,
začala církev stonati na souchotě, My těch souchotin
máme ještě dost z doby Josefinisma. Jsou ovšem
různí lidé, kteří snaží se katolíky očerňovati jako
málo loyální. Neprávem. My jen chceme aby se
nechtělo od nás více, než jsko katolíci můžeme
učiniti. Vzorem v tom jsou nám opět sv. apoštolé;
sv. Petr sám řekl: „Suďte sami, sdali sluší více
poalouchati lidí, než Boha.“ Stát má svůj obor,
olrkov také svůj, mehou zcela dobře vedle sobe
působit, ale nesmí jedou vměšovat Se do práv
drahého. Bez bojů církev nikdy nebude. Kdyby
nás svět miloval, já bych se bál, že nemáme
pravdu.

Dalším úkolem katolíků jest, postarati se
o nezfalšovaný dějepis V našich dějepisech oby
Čejně je kněz, biskap a papež nestrůrou, pro
testant a pastor hotovým světcem. To je tendenění,
V tom ohledu jiš začíná míti vrob střízlivější
názor. (Řezníček, Herold.) Potřebujeme ale české
ho Jansena. My sa nemusíme pravdivé historie
bát, neboť ona zajisté zníti bude v náš prospěch.
Tak nechť tedy v celém našem životě jest nám
vůdcem heslo sr. Pavla: „Kristus včera i dnes,
onťna věkyl“

Po řeči paua biskupa neměla bouře nadšení
konce. Když pak předseda brabě Nostits slovy:
„Zaplat Vám to Bůh!“ vsnošenému řečníka podě
koval, nadšené ovace znova se opakovaly. K slzám
pohnati byli tu mnozí, když ze shromáždění volal
jeden prostý dělník: „Ať ještě dlouho žije mozi
námi milovaný náš biskup!“ Vznešený řečník od
mitá od sebe neutuchející pochvalu a poukazuje

obecenatvu, še jest povinno také lurozenómu gra
talantovi bold uznání projeriti za jeho tichou a
účinnou práci charitativní, kterou mnobým chu
dým uebožákům byla alza z nouze vytrysklá
u tváře aetřena, máždění v skutku propuká
1 ovaci Jeho Oavícenosti přes odmítavé pokyny
lidomiloóho kavalíra.

Po té vyzývá předseda, aby pronesl zdravici
dp. farář Schmidé s Chotyšan, Řečník pravi, že

řináší pozdrav od sbožného rolnického lidu z o
olí památného Blaníka. V lidu tom vládne pravý

nezkažený důch Svatoprokopský; druží se a celou
duší k myšlénkám o svépomoci rolnictva, jak je
přednášel pan Josef Šamalík. Na sociálním poli
úutno začítí od základu; a tímto základemJost
pomoc rolnickému stavu. Řeč dp. faráře přijata
s velikou pochvalou.

Pak uděleno slovo rolníka p. Vdel. Vachovi
z Černilova. Překvapil nás věcpý a odaševněný
přednes tohoto prostého muže. Řečník praví, že
moderní liberalismus chce vyrvati lidstvu se srdce
katolické náboženství, proti čemuž nutno se po
stavjtil vždyť naše náboženství má nejlepší věrouku

i mravonku, stará ge nejlépe o zarmoucené, věštěné, klesající. Zu Karla IV. se blahý vliv nábo
ženství ve všech směrech co nejlépe uplatnil. Kde
však pravá víra klesá, tam ipo pozemském blahu
jest veta. Odstrašujícím dokladem jest nám revo
luce francouzská a Bílá Hora. Nevěra plodí ne
důvěru druha k drohu; její následkem jest roz
množování policie, Naším křesťanským heslem musí
býti: Svornost, upřímnost, bratrství. Kóž se vrátí
zlaté časy Karla IV. znovu do vlasti naší. Řečník
končí voláním slávy nejdp. biskupovi Brynychovi
císaři a vlasti. (Pochvalný potlesk).

Na výzev předsedův přečetl vldp. dr. Reyl
pozdravné telegramy, jež zaslali: J. O. Jan Har
rachb z Marianských Lázní, vadp. opat Bursík,
prof. dr. Kadeřávek, za theologickou fakultu praž
ské university dr. Jaroslav Sedláček, dr. Jirák
probošt z Jindřichova Hradce, 12.000 poutníků
z Valašského Klobucka shromážděných na Vele
hradě, Adolf 81. Šebek, dr. Kordač z Litoměřic a
150 kněží sbromážděných ve Spillevillu v Americe.

Předseda končí sehůzi voláním: „Nazdar a
sláva všemi“ což nadšeně opětováno. Po sapění
rakouské bymny se shromáždění rozchází.

IV. Slavnostní schůse pondělního odpoledne.

Odpoledne jiš před 2, hodinou byl sál do
posledního ©místečka naplněn hlavně pohlavím
ženským, poněvadž byla na programu řeč „o 80
ciálním postavení ženy.“ Předseda zahájil schůzi
opět křesťanským pozdravem a sdělil, že došel právě
pozdravný telegram katolickéhosjezdu ©Mannheimu;
předseda hned navrhuje, aby tato krásná pozornost
byla odměněna telegramem sjezdu hradeckého, což
se shromáždění s pochvalou příjímá, Zaslán tedy
telegraw tohoto znění: Katolíci českoslovanští na
sejzdu v Hradci Králové posllejí svým bratřím u
víťe svůj pozdrav, dík a přejí sjezdu plného zdaru.
Pak aavrbuje ještě, aby shromáždění zaslalo poz
dravný projev Jebo Výsosti arciknížeti Ferdinan
dovi a Jeho Eminencí kardinálovi Lvu Skrben
skéma, což s hlučným applausem schváleno.

Vidp. Dr. Reyl předčítá na to pozdravy ndp.
biskupa Budějovického Dra. Říby, redakce „Na
čince,“ Dra. Kryštůfka, Marianské kongregace
v Praze, Em. Veroera v Brně, Jana Langa, re
daktora Míru, Magra. Špirga v Tuřanech, Kato
lické jednoty žen a dívek v Brně, Hulínakého
duchovenstva, Diecésního adražení v Brně, Ka
tolického spolku v Unhošti, Jednoty v Roklině,
Lípě, Odboru av. Cyrilla a Methoděje v Kromě
říži, J. O. Ludvíka hraběte Belerediho, Dra. Sto
jana, Koll. kapitoly v Kroměříži, redaktora Kopala,
sociologa Nenschla, redaktora Paulyho, Katolického
spolku v Mělaíku, Dra. Hermana, Residence to
varyůstva Ježíšova v Praze, Marianské družiny
učitelek v Praze, Katolického spolku v Lipníku,
Jubilejního spolku v Praze, J. Šrámka, sociologa,
II. Odboru sv. Methoděje ve Vídni, českých ter
ciářů z Vídně, Katol. spolku s Bělidel u Olomouce,
kněží rajhradských, poslance dra. Mettala z Fran
cie, předsedy německých apolků brněnských Ka
pasty, Katolické Moderny, redakce „Lid. Listů“
v Prate.

Uděleno pak alovo slečně ©Augustě Rossy
palové, literní učitelce z Blovic a redaktorce
„České Ženy.“ Horlivá pracovnice v ruchu kře
sfanských žen uvítána při vstoupení na řečniště
nadšeným potleskem. Uchvatná její řeč básnickým
vzletem pronesená byla přeťasto odměňována po

cbvalný potleskem.ečnice dovozovala, že, jestliže jest muž
hlavou rodiny, musí býti žena její srdcem. Všude
tam, kde z jakýchkoli příčin není v lidské gpo
lečnosti alyšeti tlaku žanina erdce, zůstává vývoj
Společoosti neúplným, jednostranným. Kdekoliv
a kdykoliv žena ve společnosti projevovala 86 ži
votem srdce, bylo její sociální působení ve prospěch
vývoje lidské společnosti.

Srdcem promlavila žena, když uprostřed zá
stupu Pána obklopujícího prooesla věčač památná
slova: Blahoslavený život, iterýž tebe nosil a

pe kterých jsi požíval. Srdcem puzena pokleu nohou Pána, naslonchala jeho slovům,
srdcem puseva prodírala se zástupem Ho tupicich,
aby roucho podala ztýrané jeho tváři, anebo aspoň

a nabídla trpícímu, srdcem puzena setrvala uNéňo v jeho utrpení. Ato nejentam pod křížem
Jeho. — Také po jeho Nanebevstoupení.

Přišla doba krvavého pronásledování křesťanů,
ata dobatrvalapotři sta let. Avtomtřista
letém krvavém dramatu pronásledování křesťanů
přisouzena byla ženám a dívkám křesťansk

Dejvelikolepější úloha sociální. Vytrvalostí dabýehŠen v mukách nejbroznějších byla království bo
žímu půda získávána ve srdcích těch, jimiž by
jiného nic nebylo pohuulo. A co nutilo tislceré a
tisícoré ženy a dívky namnoze v rozkvětu života
vydávati údy své mukám nejhroznějším?

Aj — oo jiného než to maličké, ale v milo
vání Krista, v milování pravdy Boží tak veliké,
tak vřelé, tak vítězné srdce jejich.

Srdce ženy! Ono milovati musí! Představte
mu veliký, vanešený cíl, a ono vzplane pro tento
el. — Nedejte mu potravy, porozumění života —
nenaněte bo znáti cíl hodný lásky jeho, — a ono
zmalicherní, ztitěrní.

A tak se mi akoro zdá, že jsme my ženy
19. a 20, století zmalicherněly, ztitěrněly. — Ano,
zmalicherněly, ztitěrněly vzdor všem cetkám osvě
tovým kterými jame častovány.

Když ani nehledíme k oněm velikým brdin
ným sestrám z dob pronásledování, když porovnáme
Život svůj 8 těmi, které po nich přišly a které
vzdělány byly vo kkole av. Jeronýma a Cbryso
stoma.

Když povážíme, Jak žily a pracovaly obě
Mellanie, Marcella, Pavla, Olymple, Puleherie —
tu je nám žasnouti a opět žasnouti nad tím, co
tyto ženy vykonaly. Působení jejich sociální bylo
takové, že v rodinách svých vychovávaly světce
a světice, že v ruchu života čelily bludařům a
nevěreckým filosofům, že pomáhaly sv. Otcům
tirkevoim všemožně v šíření a utyrzování církve
Rristovy. Nešetřily jmění, nešetřily času, nešetřily
námahy, byly vždy ochotny přinésti oběť jakou
koliv, když toho vymahala čest a eláva Boží,
blaho blišního, dobro církve svaté,

A našly své následovnice ve všech stoletích
středověku.

Není národa v Evropě, který by do lůna
církve katolické nebyl uveden býval sa pomoci
Ženiny.

AC na trůnech, ať mezi lidem, uprostřed
rodin svých i uprostřed obcí a národů zářiti a
a břáti daly obni, který bořel v srdcích jejich pro
pravdu Boží a získávaly životem dle víry spořá
daným duše milování Krista. A k těm, které
uprostřed života ve světě a uprostřed rodia svých
snažily se víc s více půdy sískati pravdém kře
stanským a novému na základě těchto pravd zří
zenému životu, k těm přistupují také ještě nepře
bledné zástupy těch dívek liliových, která touba
po posvěcení nejdokonalejším vedla do tichých
komnat klášterních, aby zde požehnanou prací
vyplňovaly své dny.

Co jen vykonaly za všech dob ve prospěch
společnosti, když vedeni duchem církve Kristovy
oddávaly se službě opuštěných i zbloudilých, od
dávaly se službě sirotků i věkem sešlých chuďusů
nednžívců, co jen vykonaly svou samaritánskou
službou u nemocných a svým vzdělávacím vý
chovným vlivem u mládeže! Kdo jen poněkud
obeznámen je v dějinách civilisace národů, ví —
jak hluboce, jak blahodárně zasahovaly tyto
zbožné duše vedle řádů a řeholí mužů ve vývoj
společenský a sice jak ve vývoj hospodářský, tak
i ve vývoj mravů a ve zdokonalení života kře
efanského, jak u jednotlivců, tak i vcelém ústrojí
života společenského. A nejednou proniká v těch
dobách minulých slovo ženy — ovšem ženy svě
tice — až ke stupním trůnu velikých papežů a
nalézá zde vděčného přijetí — poněvadž vytrysklo
ze srdce láskou k Bohu a k dobru církve pla
noucího a v dobách pronásledování a úpadku
církevního pro to pronásledování a pro ten úpadek
také krvacejícího,

V dějinách se mluví výbradně o působení
mužů; leč rovný zřetel při spisování historickém
nutno obraceti i na působení žen, jež bylo proni=
kavým a plodným zasahováním do osudu lidstva.
Nechť každý jest přesvědčen, že povznášení ipo
nižování ženy má obdobný vliv na muže. Aby pak
žena byla bytostí v skutka povznešenou, musí
otvírati své srdce vánku miloati Boží.

Mož vládne silou; žena dovede mnoho způ
sobiti oddanou trpělivostí, ona tichým mučednictvím
prospívá svým dítkám i svému choti.

Nesmíme si představovati, že veliké ženy
křesťanské nevynikaly velikou bystrostí a učen
ností; sami sv. otcové vydávají nejkrásnější svě
dectví, jak 8e dovedly zbožné ženy uplatniti na
poli vědy a vzdávají velikou chválu hluboké mou
drosti mnohých svatých žen.

Bohužel nyní vládne v pokolení ženském
veliká náboženaká neuvědomělost. Žena nepřemýšlí
8 povznešenou Samostatností, jsouc ve vleku libe
rálního mudráctví mužova; takové ženy svá srdce
zrazují a otravují.

Ženě jest víra a milost Boží věcí nejvýš
potřebnou. Když ochabuje v ní světská láska k
muži, činí ji náboženství silnou a svátostná milost
Ji podporaje v plnění manželských povinností.

Má-li žena srd:om svým kralovatí, musí
uplatniti svůj přirozený vliv na muže; nesmí před



náboženskou vlažností a netečností ak p cou
muže udršeti na cestě ryzího křestanství.

Nynější ženy se domnívají, še by si snad
zadsly, kdyby jednaly dle hlasu avého ardce, které
nutí k víře a modlitbě. A v takové choulostivé
bázní právě se zračí úpadék přirozených ideálních
snah urdce ženského. Nechť každá žena pováší,
že poslátkový lesk neuspokojí tužeb srdce jejího
Ženy za rozkvětu církve stály vědy mezi předními

bojovníkysociální akce církevní. Ak jest nutnoubou, aby zasáhly směle do otázky žena dívek
činických a vedly odpor proti anahám nekře

aťanským v této ně.
holnice musí nalézti podporu a zastání u

žen ostatních; zde jest nutno větší sblížení. Nyní
suří proti franconzským řeholnicím veliké proná“
sledování, jisto však, že jako tyto pronásledované
nositelky kultory a lásky křesťanské, tak i jiné
katolické ženy dobudou si přes všecky strasti
utrpením a utálostí vynikajícího místa v společ
nosti lidské, Vsvešené postavení křesťanské ženy
ukázal Kristus na sklonku minulého století, když
právě ženě (Marie Alacogue) ukázal své srdce,
poučuje ji, čím jest tomuto nejavětějšímu srdci
lidstvo povinno. A tato žena stává se učitelkou
ostatních. Nechťtudíž křesťanská žena se neodcizí
svému úkolu, nechť pracuje avým srdcem, svými
slzami na zdaru lidské společnosti a pak bude
toto srdce odměněno samým Buhem a přinese
užitky nejkrásnější.

Když slovutná řečnice dokončila, rozlehl se
dlouho trvající potlesk. Nejdp. biskup Brynych a
8 ním jiní hodnostáři tiskly slečně ruku 8 upřím
nou gratulací a slečna Zámečníková kladla jí do
ruky kytici. 

Předseda kynepak doktoru Horskému, faráři
v Šárce, aby promluvil „0 vědě a váře“.

V službách křesťanského nooialismu sešedi
vělý muž byl při vstupu na řečniště uvítán bouř
livým potleskem.

ečaík na počátku řeči připomenul dle vý
roku sv. Tomáše, že pravá věda a víra jsou dvě
rodné sestry. Náhledy o rozporu mezi vědou a
vírou jsou úplně bez podstaty; vždyť věda i víra
mají tutéž matku — Pravdu a téhož otce — Boha.
Odpůrci víry, kteří vědu do nebes vynášejí, dávají
nám věrným katolíkům název „studených“. Ale
est jisto, že oni zase naopak jsou velice „připá
ení.“ Materialisté ae nám amějí, že věříme v

jsouenost duše, ačkoli jí nevidíme; ale semi věří
v existenci atómů a molekul, ač jich také nevidí.
Náš český učenec prof. Krejčí zvolal právem v roce
1882 na sjezdu lékařů a přírodozpytců v Praze:
„Pánové, dělejte co chcete, ducha « přírody ne
vypudíte, on se vám vrátí v ní zasa“.

Zdaž vědí naši nepřátelé co jest to sila?
Naposled musí věda vyznati s Kodymem: My vi
díme, jak se tělesa přitahují, my to vypočítáme,
ale první a původní příčinu toho zhola neznáme,
aniž kdy poznáme, („O živlech“ str. 151) aneb
to řekne s Bormeistrem („Gesch. der Schůpfang“)
krátee: My nevíme, co síla jest.

Nevěrci se smějí, že se modlíme „Věřím v
Boha“, jehož prý nevidíme; ale sami věří v hmotu,

a podstaty také nevidí a o níž vůbec novědí,co jest.

Podobně věda nemůže vysvětliti, co jest světlo
a teplo. Přední přírodozpytci musí uznati, še po
sud [podstata těchto dvon zjevů přírodních jest
lidstvu úplné neznáma; zahříváme Be, nevědouce
oč. jCo jest to magnetismus a elektřina? Nejrůz
nější domněnky o těchto silách posud nám ničeho
nevysvětlily.

Všimněme ei astronomie. Nechť nám poví
věda, jak povstal svět.

Povrchní, tak zvaní nedoučencijsou s od
povědí ihned pohotově. Iteknou:Hmota a síly
Jsou od věčnosti a svět se vytvořil sám. Takovým
výkladům mohou jen blbci uvěřiti, kteří nemají o
tom ani zdání, že jest podstatný rozdíl mezi ma=
thematikou a metafysickou nekonečností a že ne
lze zaměňovati jednu 8 druhou, nemá-li exaktní
věda při tom grariti vaz. Nepředpojatý učenec
Osear Frasa („Vor der Sůvdflath“) řekl nepokry
tě: Poctivá věda musí říci, že o počátku věcí pí
čeho neví. Ale víra to ví. Ta učí: „Na počátku
stvořil Bůh nebe í zemi“.

Kterak povstala jednotlivá tělesa nebeská, i
o tom různé jsou thoorie. Nejdéle udržuje se the
orie tak zvaná Kant-Laplaceova, dle níž celý ve
smír byl dříve ohromoou plynovou koulí, ze které
rotací utvořily se jednotlivé sluneční soustavy. Již
Humboldt v Koamu poukázal na neudržitelnost
této bypothesy. Dalton svými výzkomy o diffusi
plynů dokásal, že tímto způsobem nikdy by se
pevná tělesa ani utvořiti nemohla a spektralní
analysa potvrdila tyto výroky tak, že Babinet do
podrobna mathematicky vypočítal naprostou ne
možnost povstání světa ule Laplaceovy theorie.
A tak věda musí i zde vytnati, žo ničeho neví.

A nyní položme si otázku: Co je rozamněj
81? Vyznávati s námi katolíky: Věřím v Boha
Otce, Všemohoucího stvořitele nebe | země, anebo
B„mgferialisty: Věřím v hmotu a silo, a nerím,
© to. hmota a síla jest, a nevím, jak povstal svět
a jen tolik vím, že sám ze sebe povatati nemohl?
5- " Sám Darvin jest v této věcí při nás, an vo

avém stáří přoliřísti: „Nikdy jsam nebyl atheistou,

nikdy jsem nepopíral jsonenost Boží. Nemožnoat
pochopiti,žebytentovelikýakrásnýavět| a mým
sebevědomím mohl b náhody, zdá 6e mi
býti nejdůležitějším důvodempro jsoucnost Boží“

Po této exkural do vysokých sfór vrátíme 86
zase na naši zeměkouli a vpustíme se do její bla
bin, abychom si tam pohovoříli s. vědou geologii,
která přece jako věda musí vědětí, jak povstala
naše země.

Dosud se o to hádají, povstala-li země nep
tunigmem, nebo vulkanismem. Nebudeme se bádati
a nimi, nýbrž poprosíme Darwinistu Hunleye, eby
nám pověděl, co o geologii ví. A on odpovídá:
„Celé naše geologické vědění jest fragmentární,
ule“, praví dále, „páni geologové se domnívají, že
všechno již vědí a urobili nám dějiny koule zem
aké tak plné bájek, jako jsoa jimi plné dějiny
starověku.“ A tak jsme zase odbyti.

Půjdeme tedy dále, k přírodopisu. Vidíme
miliony růrných bytostí ve všech třech říších a
tu ovšem máme plné právo, tázati se vědy: Pověz
vám, kde se vzaly organismy na světě a ty četné
druhy jejich i ve květeně i ve zvířeně?

To všechno se vyvinulo samo ze sebe, od
povídají jistí vědátoři, kteří věří v možnost a pů
sobení tak zvané „generatio aegnivoča“. Avěsk
neklamnými výzkumy Pasteurovými jest domněnka
tato naprosto vyvrácena a Darvinista Hoxley mu
sil vyznati, že Pastenr zasáhl theorii o samolném
vývoji tvorstva amrticí ranou, ano, i sám Darwin
v londýnském časopisu „Athenaeum“ z r. 1863
doznal: „O původu živočišstva nevíme právě tak
ničeho, jako o původu hmoty a síly“ a Virchow
potvrdil to opět na sjezdu přírodozpytců v Mni
chově roku 1877. Materialiatičtí přírodovědci se
Biceještě této theorie zaby nehty drží, ale sám
Bůchner musil vyznati (a. a. O. str. 79), že tato
theorie vždy více a více půdy ztrácí, ač naivně
dokládá, že musíme prý počkati, až se pro ni dů
kasy naleznou. A jest věřících dest, kteří této
naivnosti přizvukují, ačkoliv jest to právě tak,
jako kdyby sondce řekl usvědčenému vinníkovi:
víš, všechno sice avědčí proti tobě, já však poč
kám, až se důvody pro tvou nevinnu naleznou.

O původu člověka panují ve vědě bypothésy
nejnesmyalnější a nejodpornější. Věda nám ne
dovede rozluštiti, co jest myšlení a sebevědomí
lidské.

Sama medicina musí vyzuati, že opravdu
vělmi málo ví. Sám tysiolog Giluther vyzoal: My
vidíme sice, že přestal pracovati lidský organismus,
a seznáme snad i proč, ale nevíme, co jest amrt
a mnsíme konečně fici s Gůthem: Můžeme toliko
raditi a domnívati se.

A konečně tažme se vědy: Co víš o tom, co
je za hrobem? Co víš o věčnosti? A věda řekne:
To všechno mómn zkonmání uniká, o tom nevim
sholu ničeho. Avšak taková odpověď člověka ne
uspokojí, člověk chce věděti jistotu na tyto otázky
a aj, ta k němu přistupuje sv. víra a učí ho vy
znávati: věřímvtěla vzkříšení,věřímv život věčný,
Jak vrnešené a vtěňující to pravdy!

Ještě mnohými vědami bych vás provésti
mohl, avšak daleko jsem již překročil vyměřaný
mi čas, ale přece aspoň u jedné, novější vědy
8 vámi se zastavím, totiž u sociologie.

I na poli sociálním střídají 80 různé názory
a hypothesy. „Ich stehe vor euch, ausgertistet mit
der ganzen Wigsenschaft des Jahrhunderta“, cblu
bil ee Lagsal dělníkům v roce 1863, a brzyna to
celý systém padl, jako pomysly jeho předchůdců.
Nezvratným evangeliem jsou bypothesy Marrovy,
hlásáno bylo do nedávna, a Marx sobrazován, an
a knihou svojí „Kapitál“ vruce, jako Kristus Pán
sedí na lodičce « učí zástapy. A aj, již otřásají
žáci jeho = Berasteinem v čele jeho zásadami, a
v krátce budou theorie Marrovy ležeti v histo
rickém archivu. Sám Liebkuecht na sjezdu pro
hlásil: „Es gibt keine defioitiveWissenschaft; was
beute Wahrheit ist, wird MorgenUnsinn“. A voha
osu tom sv. víra přistupuje k lidstvu a podávajíc
mu sv. evangelium, dí: Zde vezmi, čti a prováděj
zásady tyto, a budeš blažen a šťasten.

Řekne mi někdo:tys vlastně řeší svou
cbtěl vědu diskreditovat, jako by věda
nevěděla ničeho e víra všechno. Odpo
vídám, co ostatně každý z řeči mé seznati mohl,
že nikoliv.

Chtěl jsem a také jsem dokázal, že věda
nesmí býti přeceňována a víra podceňována. Do
kásal jsem, že věda všechno neví, co Be jí při
pisoje a co se na ní žádá, nýbrž žo.v základních
a těch nejdůležitějších otáskách musí říci: já
nevím.

Dokázal jsem dále, že pouhá věda, jak trefně
sám Richard Wagner praví, člověka nevychová,
dacha a srdce lidské neuspvkojí, ano, že sama o
sobě, jak Rousseau dokázal, a cenu akademie věd
za to obdržel, spíše lidstvo zavádí, a že tedy třeba
lidstva i svaté víry.
. „ Nejsou nikterak pravá věda a víra sobě ci
sími, nýbrž, jak « počátku jsem řekl, jsou sestrami,
které vzájemně se doplňují a podporují.

Mohl tedy říci J. R Mayer na sjezdu příro
dospytců v roce 1869, že „pravávěda jest pro
paedeutikou křesťanskéhoná enství“, a že víra
zase jest doplňkem a podporou pravé vědy. Neboť
sásady naší Sv. víry nejsou theoriemi, ani hypo
thesami, které se kladou a které zase v nic pa

1, nýbrž čkověčné ,

krk ukáy Hepominou,ikdysnabee I zeměpo.nou.
Víra nikterak nedmesoje svobodu vědeckého

bádání,ovšem,že totobádánímusínazákladě
pravdy svobodně bádat, nikoliv ale dle své libo
vůle svobodně lhát. Tu víra přístupaje a upozor
uje sestra: blondíš,

posdravona+ “nemobRaše,věd leč slovy: bovena svatá víra ou provázená, b
pozdravena, pravá vědo, svatou vírou ozářená.“

Předseda na to ukončaje slavnostní sjezd,
vsdáraje vřelý dík nejdp. biskupu Bryny
vysdp. dru. Soukupovi a vldp. dra. Reylovi, kte
o tuto slavnost na předním místě pečovali, dále
děkuje všem pánům řečníkům i žurnalistům; Dr.
Soukup podotýká, že nemenší dík zaslahuje p.
předseda sám a vyzývá shromáždění k provolání
slávy p. předsedovi. (Sláva!) Na to ještě řečník
dokládá: Pevné vůli, snaze nšleohtilé, nebe rádo
dává dojíti cíle. I nám, jak jste viděli, přálo nebe
po oba dva dny, a kde ee nebe se zemí snoubí,
tam jest ráj. Třeba tudíž i nebesům vzdáti dík,
coš učiníme, když zvoláme: „Sláva Bohu Otci +,
i Synu +, i Duchu av. +, jakož bylo na počátku,
tak i nyní až na věky vókův. Amen. Obecenstvo
se dle příkladu p. řečníka znamená křížem, opa
kujío jeho děkovná slova.

Poslanec dr. Hruban děkuje vřele za důka
zy lásky, jichž se na tomto pjezdě zástupcům Mo
ravy dostalo. Praví, že z kruhů povlaneckých zde
seděl sám jako jediný repregentant parlamentu.
Kéž při jubilejní schůzi za deset let jich zde sedi
celá řada. J. O. hrabě Nostitz problašuje schůzí
za skončenou. Shromáždění pěje nejprve na po
čest Moravy píseň „Moravo, Moravo“, a pak
„Kde domov můj“. Zpívá nadšeně všecben prostý
lid i hodnostáří světští a duchovní na podlu.
Pak se vše rozchází.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 27. srpna.

(K úmrtí křílovnického velmistra dra. Vdolava
Horáka, — Pražský policejní ředitel dvorní rada

Křikava.)

Nenadálým skonem ndp. velmistra řádu
křitovnického dra. Václava Horáka překvapena
a bolestně dojsta byla celá Praha. Velmistr
dr. Horák byl v Praze osobností nanejvýš
oblíbenou a ceněnou, tak že byl s ndp. bisku
pem královéhradeckým své doby veřejným
míněním nazoučován jako kandidát českého
národa na osiřelý stolec primasa !rálovství
Českého. Velmistr dr. Horák náležel meri ty
muže, kteří se svému povolání oddávji cele a
upřímně beze všech ústupků a kum»romisů
veřejnému mínění: Když kněz, tak kněz! Jeho
působnost a činnost znamenaly na všech +*ra
nách jenom obnovu, zvelebení a zdokonalo
vání, tak že lze říci, že předčasným úmrtím jeho
utrpěl nejenom řád, jehož byl hlavou, ale *
Praha těžkou škoda.

Velmistr dr. Horák oboval na dně duše
své několik ušlechtilých tužeb, při nichž by!
ma horlivým pomocníkem a věrným druhem
jeho přítel vdp. tajemník křižovnického řádu
Frant. Marat. Provedení jejich bylo hlavním
přáním zesnulého. Jako přední z těchto tužeb
uvésti zasluhuje úmysl, co nejdříve přebudovati
nynější křižovnický klášter v Praze, aby neto
liko odpovídal moderním ssanačoím poměrům,
ale aby byl také ozdobou král. hl. města
Prahy a důstojným sídlem a domovem tak
proalaveného a vlastimilovného řádu, jako
jsou pražští křižovníci. Zesnulý doufal a těšil
Be, že v poměrně nepokročilém věku pojatou
tuto myčlénku přivede k uskutečnění. A nyní
jest otázka, jest-li nezemřela s ním — —

Zesnulému také náleží veliká část zá
sluhy, že starobylé stavby anežského kláštera
přestaly sloužiti židům za skladiště pro hadry
a nyní nastává starost, kdo se po něm se
stejnou horlivostí v čelo oto pečujícího apolka
postaví.

Jemné, vlídné a srdečné jeho vystupování
činilo ho milým každému a zejména jeho
důstojná skromnost všeobecně ©imponovala.
Denně bylo ho viděti ve společnosti řádového
tajemaika vdp. Frant. Marata kráčeti někte
rými ulicemi pražskými. Kdyby pánové ti ze
všech stran nebyli přátelsky nebo uctivě
pozdravováni, nikdo by ani netušil, že jeden
z nich je křižovnický jenerál. Jednoduše a
prostiace odění brávali se ulicemi hlavního
města, majíce při tom pro všechno v něm
zdrevý emyel a horlivou účast.

Do kláštera za zesnulým velmistrem nelze
nám vstapovati, abychom význam jeho působení
pro řád křižovnický oceňovali, ale pokud nám

možno z jeho veřejného působení a ochotnéúčasti při konání všeho dobrého souditi, smíme
právem s lítostí napsati, že předčasně skonal
nám zuamenitý muž, jehož památka zasluhuje



největší úoty a vážnosti, jíž se jí ostatně se
v stran také dostává.

Velmistr dr. Horák skonem svým ne
smísel s povrchu zemského. Jeho snaby, my
šlénky a podniky zajisté že dlouho budou

rr a pobadkoutěm, kdo stejně a poobně jako on jednati mohou. To se pak ještě
poznamenati musí, že sa jeho velmistrovatví
kuchyně pražského křižovnického kláštera
řestala býti proslavené vysokou kuchařskou
kolon, za to však budovy téhož řádu začaly

býti příkladem úpraraosti, vkusu, a stavbajejich pramenem hojného výdělku prolíd i
umělce.

Ave, anima pia!
. s

L

Za posledních měsíců staly 60 poměry

na pražském policejním řiditelství pomhledaným předmětem širokých a d oubých
výkladů některých pražských listů. Výklady
ty svou malicberností po řečech, jež své doby
byly o poměrech pražské policie pronešeny ve
sborech zákonodárných, působí komicky. Dnešní
obrat ve správě pražského policejního řiditel
ství sloší hledativ zakročení českých poslanců
v letech růinolých a proto nynější dětinská
radost některých listů nad tím, co by se bylo
stalo i bez jejich výkladů, vyhlíží zrovna jako
když si sedne moucha na chomout a volá, že
také oře.

Když byl letos pražským policejním řidi
telem a spolu dvorním radon jmenován p. Kři
kava, tu snad žádný z pražských listů jmeno
vání tomu — nerozaměl. Kdyby se mu bylo
rozumělo, tedy by bylo bývalo8ejinak vítalo,
než-li jak bylo uvítáno a ceněno. Některé
listy ee dokonce k vůli němu div že nečertily.
A proč? Protože byl policejním řiditelem
v Prazejmenován mladý, ve svém povolání
snaživý našinec, který zná a chápe smýšlenía
enahy přítomné doby.

Kdo na stávající poměry střízlivě patříme,
ten každý ploě souhlasíme, aby zejména po
licejní složbu i eprávu zastávali lidé mladí,
docha pružného. Právě v Praze jsme za minu
lých časů snad dosti zkusili, co to znamená,
když správa policie vedou pánové, jejichž sta
fecký smysl nové době u jejím požadavkům
přispůsobiti se nedovede. Co tací úředníci
spůsobili v Praze zmatků, trumpot a nedoro
zamění a to všechno zbytečně! Proto jmeno
vání mladého, čilého muže policejním řiditelem
sluší vítati jako čin moudrý. Od mladého
smí a může 80 očekávati řada nových opatření
ale co lze očekávati od starce, který vlastně
nemá zájmu na žádné novotě, aby mu nepo
hodlí nebo nesnáze nepůsobila a proto na
starých řádech a svycích o úřadě amíněnělpí,
třebas že po strané po starém bývalém poli
cejním zvyku nejsladčeji švitořil. Proto je nám

ý, mladý muž jako policejní úředník da
eko milejší nad starého „vlídného“ pána,

který mohl již před 20 lety do své míry dě
lati to, co nyní najednou pro budoucnost sli
buje a za potřebu uznává — —

Policejní řiditel Křikava mimo to jest
nepopíratelně člověk český. Ovšem že nyní jako
policejní řiditel nebude s námi chodit po praž
ském upůsobu po hospodách hobovati „oa do
rekci“, na vládu, na magistrát atd., to od jeho

ní očekávati se nedá, ale to můžemeýti jisti, že policejní řiditeletví nespravoje
šádný obojetuý potměšilec.

Jmenování jeho policejním řiditelem a
dvorním radou bylo z české strany uvítáno
s obvykle kyselou tváří, když se Čech nějakého
vynikajícího místa domůže. Naše společnost
svého člověka v popředí veřejné aprávy do
posud radostně snésti nedovede. Kde jaký vu
gabnad jbned zasedá na soudnou stolici, aby
takového „povyšence“ mravně popravoval ——

Jenerál Čech,biskup Čech, ministr Čech,
policejní řiditel Čech, milionář Čech mají a nás
nejtěžší postavení, ač v politickém ohledu
všichni toužíme — po státním právu. To jeu
Boha, jak si někteří lidé u nás pokrok národa
a jeho veřejné úřady představají! Na vynika

je postavení našinců musí ei naše česká spoečnosť teprve zvykat t. j. cizímu karabáči od
vykat, aby se jí po něm nestýskalo.

Pan dvorní rada Křikava má ovšem u
některých pánů v Praze-veliký vroubek. Jako
policejní komisař byl své doby svědkem a bez
děčným účastníkem pražského politického ruchu
na konci let osmdesátých a oa počátku let deva
desátých. A ta v rachu a Šuma tom nepokládal
každého politického lejdáka nebo osla ihned
za lva a tím jsou mnozí pánové pražení a proti
oěma zaujati, z čehož si pan Hiditel Křikava
nemusí docela nic dělat. On jest ostatně zajisté
tak moudrý, že dobře ví, co chce a jak toho
dosáhne. Kdyby nebyl tak šikovný, jako ši
kovný jest, nebyl by jako Čech tím, čím je,
třebas že mu i nahodilé okolnosti vydatně při
tom přály. Jeho jmenování pražským policejním
Hiditelem nemohlo zoamenati a také zajisté
neznamenalo nějaké nepřátelství oproti české

věcí. Máme za to, že soudíme zcels právněkdyž jmenování pana dvorního rady Křikavy
pražským policejním řiditelem máme za zcela

řirozený důsledek rozvoje českých poměrů,
ré samy živelní svou silou přerůstají přes

obsor ustálených českýchnázorů.
Nepochopení mnohých osobních postavení

a majetkových pokroků u nás nasvědčuje, že
je naléhavou revise našich národních, politio
kých a hospodářských poměrů a chtění a že
jest nezbytným jejich příslušné rozšíření ade
finování. Nechceme se o tom rozšiřovati, ale
to jest již odporným zjevem, když národ náš
padesáte let zápasí o svá práva a když potom

těch padesáti letech zápasů vyskytnou 8e
eště čeští dokonce novináři, kteří nedovedou

ani pochopiti a ani klidně snósti, že po tolika
bojích v Čechách ve veřejné slažbě nemusí býti
Čech jenom pouhým policajtem, ale že může
býti Čech také i policejním říditelem, což jest
vlastně zcela v pořádku.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenování json:

Vdp. Fraot. Kerner, konsistorní rada, sekrotář bisk.
Eonsistoře e vdp. Tom. Střebský, konsist. rada, bluk.
elkářa děkan v Mikalovicích, čestnými kanovuíky ke
pitoly Královébradecké; p. Dr. Jan Hejčl, spiritaál
v b. kněžském semináři, jmenován professorem bibli
ckého stodis Starého Zákona; p. Dr. Jos. Novotný,
vicerektor v b. kněžském semináři, professorem mo
rálky na témže ústavu; p. Jos. Trnka, kand. doktor.
bohosloví a koop. v Bojanově, jmenován vicerektorem
a p. Jan Černý, katecheta v Hradci Králové, spirie
tualem v bisk, kněžském semináři v Hradci Králové,
Vyrnumenání: p. Jos. Kousal, farář ve Mříčné,
vyznamenán zlatou medailí papožskon „bone meren
ti“, a obdržel zároveň „signum sacri itineris“.

Upřímnou gratulaci projevujevysocedů
stojnémupánu, p. Frant. Kornerovi, č. kanovníka
v HradciKrálové, redakce tohoto listu k zasloušenému

ovýšení a přeje mu, aby své nové hodnosti dlouhá
ta užíval.

K muší ajesdové zprávě. Ctěnémučto
néřatru adělujeme, že obšírnější správa o našem vole

sdařilém sjezdu vyjde co nejdříve v Časových vahách. — Pojednání o schůzích odborných, jež se
v čase sjezdu konaly, jakož i mnoho jiných správ
s nedostatku místa odkládáme do čísla příštího.—

Na růsné závistné výpady liberálních listů proti nau podnikané si též příště po
uvítíme.

Úmrtí. Paní Františka Hobkova, manželka
jab. c. k. řiditele výp. úřadů v Hradci Králové, ze
mřela dne 25. srpna 1902 na Nov. Hradci Králové
v 79. roce věku svého. Pobřeb se konal ve středu
27. t. m. na hřbitov Pouchoveký,

Hradec Králové mna sjezděkateli
ekéma. Dobrých 5 let od posledního ajozdu katoli
ckého, r. 1897 pořádaného nebyl Hradec hostitelem
tolika tisíc lidí (dle odhadu snalců 10.000) jako právě
minulé neděle. Jest pochopitelno, že k udržení nále
žitého pořádku a ka pohoštění takového množství
hostí může se odvážiti jenom větší, moderně zařízené
město, pročež slouží to městu našemu k nemalé cti,
že impossutní sjezd katolický byl zcela besvadně a
přesně dle programu slaven. Občaastvo města proje
vllo skatečně kulturní vyspělost, když ochotoou po
mocí, ba I ozdobou avých domů přispělo ku příjem
néma pobytu vzdálených hostí ve zdích města. Badiž
mu za to vzdáno vřelé uznání, Litajeme všsk, že
totéž uznání nemůžeme úplně a cele věnovati veške
rým vrstvám obyvatelstva. Našly se přece některé
zrůdné povahy, které chtěly mermomocí přes naši
výstroha dáti město našema ráz sídla křováků, Proti
nevzdělanosti ovšem | bohové těžko bojují, proto roz
umná rada naše minola se u některých sbloudilců
s výsledkem, ovšem k jejich škodě, Lidom tohoto
drobu těžko pojmy společenské slušnosti vykládati,
proto provinění jejich pouze registrujeme pro případ,
až nám zase přijdou se svými mravokárnými pokyny.
Hradec za svou ochotu vůči hostům byl také slušně
bonorován. Hosté utratili nejméně 10000 K. Aspoň
tento materiolní prospěch měl věstí zástupce III sboro
k tomu, by ejezdu nekladli netaktní demonstrační
slavností překážek. Pánové tito se vždy před svými
voliči bijí v pres, že se starají o hmotný prospěch
maloživnostaíků, ale při vhodné přílošitosti zpravidlu na
svá slova zepominejí. Pěstují spíše stranickou politika
ke škodě svých sástopců. Rovněž městeká rade opo
menula dostáti reproseatační své povinnosti. Pro
10.000 katolických hostí, dostavivších se zo všech
stavů z celé korany svatováclavské neměla městské
rada několik slov avitání, ačkoliv často při bezvý
znamných echůzkéch 10 lidí mívá záplava slov, No
známe příčinu, proč bylo zepomenuto ne beslo „10
blesse oblige“, ale byl-li to strach před škopičkem
špíny z „Osvěty“ vychrstouté, pak bychom musili
stráceti všecek respekt před sborem, jeuž zastupuje
netoliko věkolik hospodských křiklounů, nýbrž isluž
né třídy popletníků. Dřívějšíma p. starostovi Lhot
skémo bylo vytýkáno, že nedovede obec represontovati
a nynějšímu nedovoluje to politický program strany,
jejíhož kloubu jest poslanoem. Katolický lid musí si
dobře sapamatorati, še mladočeský program nedovo
laje svým stoupencům aul prosté vykonání společen

ských formalit, běší-li o katolický projev třebas ne
politický. Litujeme, še máme v Hradci poslance 8 ne
purkmistra, Rovněž všeobecný udiv budila uepřítom
nost náměstka purkoistrova, jeuž docela anl prapor
na domě nevyvěsil. Údiv tento vyzníval zrovna jako
posměšek pro zdejší církorní kruhy, které zadoly na
atatisíce korun stavební práce p. Weinhengstori. Snad
tento posměch vyléčí příslušné kraby z bezmszné dů
věřivosti. Měli bychom ještě povšímnonti sl i současně
pořádané tracslavnosti, ale takové zjevy nestojí vlastně
za povšímnatí, Byli to zase holveti, šidé a nověrel
v počestné allisnci spřežení, jimž katolíci svou čin
ností poskytli aspoň příležitost, aby se trochu světu
ukázeli. Najednou taková starost o sonchotínáře a
když z jara přednášel dr. Eiselt o tuberkulosních
sanatořích, bylo divadlo skoro prázdné. Když se
ale pořádala taneční zábava ve prospěch sonchotinářů,
mobli si „pokrokoví“ občané noby oběhat. Litovali
jeme naše akademiky, že súčastníli so tak „vzdělava
cíob a humunních“ podniků. Mohou nám zasc přijíti
a výchovou lidovon! Ye prospěch souchotináfů bylo
o překot pito a tancováno, jiné neštěstí ce nepřiho
dilo. Tracslavnost přispěla aspoň k osvětlení abobých
našich „pokrokových“ vlastonců a kn zajímavému
srovnání kulturní vyspělosti českých katolíků a Čo
ských nevěrců.

Názery „Osvěty“ © žalebcích. „Osvě
ta“ v č. 67 vyjadřuje své uásory o žalobách: Může
me bez obavy na př. napsati, že netopýr je ošklivý
tvor, který miluje tmu, mucho.ůrka, že je bouba ná
povrch a pohled pěkné a úlisná, avnitř plna jedova
tosti, udavač, že je bídák a občanský avrhlec. Kdo
s tím (t.j. e odchylnými názory drabého) nesoublasí,
může projeviti zase své mínění a podepříti je důvo
dy. Tak jednají lidé vzdělaní a čestní: důvod staví
proti důvodu.“ V témže čísle přináší nOsvěte“ ze
soudní síně správa, že dr. Klampar a dr. Tvrzský ne
udání professora Krýzla podali žslobu pro arážku na
cti proti dp. Orlovl, Jeme zvědaví, kterak se vysloví
„Osvěta“, až uslyší, že dr. Klumpar podal žalobutéž
na redaktora „Obnory“.

Honba za zlodějem. Dne22. t. m. spo
sorovali v důstojnických sadech zaměstnaní vojíni ne
unémóho maže, jak přehodil mosaznou rouru, kterou
odcizil ve zdojší vodárně. Nato nastala pravá štvanice.
Vojíni cestami 1 záhony v divém úprko bnali se 28
slodějem, jenž konečně polapen a odevzdánpřikva
pivšímu strážníku. Na policejním komisařetví bylo
sjištěno, že jest to pro krádež již trestsný Václav
Vodička z Pouchova a odevzdán soudu.

Otrávila se. FrantiškaBartoňová, 22lo
tá služka o zdejšího obchodníka p. Růžičky, před ně
kolika dny pokusila se zbaviti se následků bříšné
lásky. Pokus sice selhal, zato ale nama 26. t. m.
ve zdejší nemocnici podlehla otravě nejepiše fosforem.

"Trhy v Hradei Králové. Dobytčítrh
bude v sobotu 6. září, výroční pak v sobota dne
13. září t. r.

Zápis žákyň na obocnédívčí a s ní spo
jené škole mateřské v Hradci Králové konati se bude
ve dnech 15., 16. a 17. září t. r. vždy od 9 do 12
bodio dop. a od 2 do 4 bodin odpol. Každé žákyně
obecné i dítky mateřské školy přineste k zápisu oč
kovací vysvědčení, žákyně do L třídy vstapující mimo
Hradec Králové narozené nad to takó křestuí list
neb alespoň výteh křestního lista.

V Penslonátě Františka Josefa I.
v Hradel Králové zápis žákyň do pokračova
cího kursu, do učení jazyku francouzskému jskož i
bře na pisno, housle a citera konati budou školské
sestry vo dnech 15., 16 a 17. září t, r. od 9 do
12 hodlu dopoledne a od 2 do 4 bodin odpoledne.

Požár. V ncci 23. t. m. as o 10. hod. vy
pokl v Kostelci n. Orl. požár, jenž až do základu
strávil dřevěnou nemocnici s vedlejší budovou. Ne
mocnice tato byla útočištěm chudých měšťanů,

Dar. Dva nejmenovaní kodží věnovali na ka
thedrální chrám sv, Duoba po 100 K. Zaplat Pán
Bůh|

Z České Shalice. Výstarka pohlednica
plakátů a spojená s výstavon starožitností, uspořádaná
ochotnickou divadelní jednotou „Kubelík“ otevřena
bude již 31. srpna t. r. Vzhledem k vlastensckému
účelu — připadněť čistý výnos Ustřed. Matici Školské
— doufají pořadatelé v četnou návštěvu všech vretov
obyvatelstva nejen města ČeskéSkalice, ale i širšího
okolí. Výstavka honosí se bohatostí materinlu a ne
méně i ladnou úpravou a potrvá od 81. erpna až do
9. září t. r. Zvláštního leska dodá podniku tomuto
návštěva mistra Jans Kabelka, jená meškeje nyní
v Marianských Lázních soukromou sbírku pohlednic
vystavil a telegraficky osobní účastenství přislíbil.

Listárna redakce. „Dobroslavu“.Navaše
zasláno v Ratiboru nebudeme resgovati, ježto pole
misojeme jenom se svóprávnými občany. Až vém pří
roste více metrů mozkových závitů, přestanete sami
dtenáře „Ratibora“ obtěžovati svými polemikami. Za
tím se učte.

(Zasláno.
Do Jablonce m.Jiz. a okolí!

Počátkem školního roka dne 16. září 1902. ote
vřena bude v Jablonci nad Jix. první třída měšťanské
školy chlapecké; zápie šáků dítise bude ve dnech

m 14. a 15, gáří od 8. do 12. hod. dop. v budověSkolní.
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Prvni výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

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,

m OJL/D.ms
Skvostné fotografie ve dvou různých vydáních,
slavnosti na náměstí doe 24. srpna v Hradci
Králové, doporučuje po K 2, zarámovanéa za
sklené v libovolných rámcích od K4doK 7

umělecký závod

J, Kieslicha
v Hradci Králové.

Téždoporočujidopisnice téhoždruhu,které
co nejdříve vyjdou.

„
Navštívenky

uzavírá

AIRE 00-05ker. dosavadní výpluty70,838 673-58kor.
všech druhů Vysvětlenía sazbyochotnězasílá .

nabízí Generální ředitelstvo banky „Slavie“ v Praze, Havličkovo náměstí,
Biskupská jakoži generálnízastapitelstva:

knihtiskárna. v Brně, ve Vídní, v Lublanl, ve Lvorě a v Záhřebě.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ili

OB“ Božíbroby,"ij
SRB“ křížové cesty,
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Stavební místa
při erární silnici na Nový Hradec Králové vedoucí,
poblíž továrny p. A. Petrofa, ve výměře 1 korce
105 čtver. sáhů, mimo to

© louku ©
u Střebše ve výměře 2 korců 562 čtver sábů
výhodně prodáZáložna Králohradecká.

$

JE.
Langhans c. k. dvorní fotograf odporučuje etěn.
P. T. obecenstvu svůj v Král. Hradel (v Adal

bertinu) pově zařízený sávod fotografický.

=== Jinémofirmyručí za mjlepšíobsluhu.

Veledůst. duchovenstvo, sl. řeholím, cstarům
a PT. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovární cemy zboží
zasílám: na zuby, kartáče na
vlasy, houby k myti, šinky, tolletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním

| dárkůmaj.Výborné creamy ku holení Natem a
Wehavisg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od 1 sl. 20 kr. výše. Nehedící se
břítvy přes vynkoušení vyměním nebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svlášíní slevy.
Zásilky na venek rychlo a správně vyřizují.

Prose za dobrutivou přízeň ujišťuji, že

jedinou snahou mojí jest, poctivě ku ehnosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.
V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
uklad vožavek a tolletních potřeb ve velkém i malém

Praha 1., Ellšělna tř. 1 n.

—-“
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Biskupská huihíiskárma
v Hradci Králové nabizi (J. Syvalterův synovec, ná
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kn všem písním,litaniím, veršíkům, odpovědím, ke stálým j všudež osvědčený a mnoha doporu
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šáutkémchorálním(Krrie,Gloria,Čredo std. přizpívané katolického náboženství. čeními P vyznamenanýměl sv. a rekviem, : c. a k.dv. výrobní závod
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Modlitby ke mši sv. z Oltáře, (Prodejpro knihkapcejako z ©.k. školního kniho ceníky, vzorya předmětyk výběruna|“ :

(jen Confiteor, Věřím v Boha, k obětování, k přijímání) sklada s 18%, slevou proti hotovéma zaplacen požádání franko se zasílají. v
které lid při tiché měi sv. společné nahlas říkatimá. Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se Adresa vždy doslovně úplná. 

100 lístků K 120, pošton K 1:80. více prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přislušným vy- o rv
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100 kusů 3 K, 100) kusů 26 K. livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu
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. vydaná přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
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První český katolický závod ve Vídni, v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
"9 . Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

A byv hlédnutí franko zašleme.

, d 050 yl | ra T (šek h uber Nejlepšíodporučení! Plánya rospočtyseneúčtují.Provedeno ke 300 oltářů.

hledá místo bezdětná vdova v prostředním Dílna ku vyšívání
stáří, katolického náboženství, české i německé —— N%Ť zhotovení ko
řeči mocná, ve vaření a v domácnosti obeznalá, stelních rouch
nejraději na faru, aneb k samostatnému du- k hví (b Jda
chovnímu pánu. — Laskavé nabídky pod zn. orouhví (balda

„Spokojenost“ do admin. t, ]. chinů), nebes a
spolkových prapo

|aeedeske A ů; žádání| ||
k obětarámtéž ko.| Na Spracování ovoce

ICÍ stroje
vové nádoby, kříže| (| pálenka koňaku a výroba likérů

všech různých druhů, nejosvědče

at d.

nějších a nejlepších soustav, Též

Vídeň. || ULU Jos. Tomášea
j PE

na mírné splátky, stále na skladě

i ve Vysokém Mýtě dá
VIL. 0., Schotten- | (KW v ý C8

v hojném výběru; jedině k dostání
v prvním sportovním závodě

BR dříve závod na sužitkování ovoce, salošený VPA

feldgasse 28,d.11. a r. 1886, nejstarší svého druhu v ČecháchWA

Na ukásku zasílá 8) — nabízí —
se vše fr anco, if koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku

a šioich strojů. Btrojové jehly a 80u

části k šioim strojům stále na skladě. závod řerbářský a „umělé truhlářstvv ŠSlatiňanech.

| Plány, fotografie a rozpočty na požádání. ,

hvýmí ji

nými diplomy s právem rašení slalémedaile.
Vzorky zdarma a franko.



Kostelní náčiní
Bag“ vlustní výroby “<»a

v hojném výběra má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.

Staré předměty pečlivě opravuje a znovu
v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce.

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a femenů více! Upotřebte chralně známé

držadlo kalhot
(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knofllků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přesvědčení zjistí netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120. 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. 9. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zasílatelský dům.

Ceny výrobní

Založenor. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se střábra, bronsu 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
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
sašlou se již avěcené se styrzením Jeho biskupa é Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e tedy k 28
konpení 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.

NÍ

satMU
v Lomnici nad Popelkou,

staví varhany dokonalé soustavy kuželové a poeu
matické ve všech rozměrech a slozích 8 měcbem
skříňovým nejosvědčenějším. Písťaly správné a
Inhodné intonace na základě víceleté zkušenosti.
Doporučuje se co nejuctivěji slavoým potronátním
a městským úřadům, jakož i veledůstojným farním

úřadům.

ORP> Opravy provádí levněa důkladně.V

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílnébo. Iněného, viněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocuého
lidového podniku

„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.

Dvědívky s
dva jinochy,

kteří by ae chtěli zdokonaliti v němčině, přijme(* navýměnuJi
FERD. SCHARF,

rolník a továrník ve Velké Borovnici.
Pošta: Horky v Čechách.

Obyulí jen sto kroků od školy vzdáleno.

Kongregace školských sester d W. D.
otevře počátkem školního roku !902/3 v ústavě
císaře Františka Josefa I. v Hradel Hrálové

kurs pro pěstounky.
V kursu tomto mohou nabýti vzdělání

theoretického i praktického netoliko budoncí
pěstounky, ale též dívky, které seznati chtějí,

Be duševně i tělesně zdárně vyvíjely.
Zápis do knrsu pro pěstounky bude se

konati dne 10. září od 9 do LI hod. dopol.
Žadatelky přinestež k zápisu: 1) křestní list;
2.) poslední vysvědčení školní; 3.) lékařské
vysvědčení o tělesné způsobilosti; 4.) krasopis,
písemné úkoly, výkresy a ženské ruční práce
posledního školního roku. Jest-li žadatelka
v posledním školním roce školy nenavštěvovala,
předloží též vysvědčení mravní bezúhonnosti.

Zkoušky přijímací konati se budou dne
U., 12. a 13. září.

Ku přijetí je žadatelce třeba, aby jí bylo
při počátku školního roku nejméně 16 let.
Nedostatek stáří se nepromíijí.

Hl"prě

TKBNILAUMM

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou
INHOKAKNENREENREXULUZ,ZUXuTDNDu

Spolkové. prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

SUDET OTOGOT 00 O0 500 D00G000TG0T0G0010P00000000D

Soáj k soému!
Žádné cenníky ilustrované; za

z to všem důsť. pp. kněžím pošle
B se hned franco výběr hodin ka

prsních panských i dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řetězy ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle. skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Dáclau
Srančak,

Kaldé hodiny
jsou řádná — .

obtašeny (re-' hodánářský a alatnický závod

pasroványa v =ručí se 3roky- , V ,

sa sprámý České (Ořebové

Veškeré správky h:din a šperků vyřesují se
se zůrukou a rogesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
10 ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

MB“ Výhodné podmínky platební bez svý
šení cen. *
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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 letní a podzimní dobu,
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!

Na cesty "UW
doporučuje

Cyrillo-Methodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze

KAPESNÍ VYDÁNI

BREVÍŘE
ve 4 dílech.

(Mecblinské, tak svané diamantové)

tištěné na indickém papíře velkými plsmenami.

Ceny is propriem pro Čechy v ohebné vazbě,
okroublýmirohya zlacenouořízkou,vkůži 32 K.

Vazby poněkud levnější neb nádher
nější na požádání opatříme.

Dosud vyšlé dva svazky pro jarná a lelní
období sašleme ihned, ostatní dva po vyjítí v srpnu
neb září.

SRB- Ukáska tisku na pošádání edarma! =Yjš
Váha svazku 16 až 18 dkgr.

Formát brevíře 12 x 7 em.

Velký výběr
i zlatých a stříbr,

skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin

v krás. provedení
doporučuje - - 

hodinář a zlatní.

v Rychnově p. K

přísežný analec
c. k. okr. soudu

"Obrázkové
1 Cenníky zašle.

dos, Krejčík v Praze
(založeno v. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Pisárna a dílny: na Letné, Beleré
dého třída 613—VI1 Sklad: Velká
Karlova ul. č 30. Budova Sv.- Vác

lavské sálošny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové cesty, Božíhroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křiltelny, konsoly, svícny, lustry
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle litarg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
Bvědčení veledůstojného duchovenstva.
Ronovace starých oltářů a kostelních

znřízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnatí v místnostech závodn.
Původní nákresy, cenníky a rospočty besplatmě a

jranko. Ceny levné a přísnívéPlatební.Podminky.
WF Cesty k poradám konají se os vlastní náklad. JM
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Zeměplaz.
Byli jsme tuhle ty dny v Hradci Králové

na těch slavnostech. Slyšeli jsme, že tam mají
krásně obnovené věže, a že budou slavnostné
svěceny. Taková slavnosf je jednou za muocbá
sta let, a proto jsme chtěli tuky při tom být,
aby se jedenkráte v dějinách nepsalo, že si
čeští katolíci této památné události ani ne
všimli. Chtěli jsme se radovati jako katolíci
diecése královéhradecké s vadujícími se obyvateli
staroslavného biskupského města. Mnozí se, jak
myslíme, skutečně radovali. Proto vztyčili pra
pory. Ale, jak už ti někteří páni páteři jsou,
povídal nám jeden: „Milí klerikálkové, ono je
to s tím radováním se zde všelijaké“. A jaké,
že to je — tážeme se. „Inu, víte, když ten
kráte ti vzácní hosté z dalekých krajin od vý
chodu do Jerusaléma přijeli, taky se tam všickni
neradovali“. Ano, ano — povídáme — to slý
cháme vždycky na dun svatých Tří králů ze
svatého evangelia, jak zkormontil se Herodes a
všecken Jerusalém 8 ním, — ale... . Uhlížíme
se po panu páterovi a on šelma zmizel v tla
čenici, a tak jame tu řeč nedomluvili. Ale po
koje jsme neměli. Přijdeme ku překrásnémua
starobylému chrámu Páně. Lidstva tu tisíce,
šlechta i lid, tři biskupové, nčení a neučení
jsou tu. Ohlížím se a hledám, jak mnoho pánů
z radnice raduje se s námi radujícími. Ukázali
se mi tři. Povídám: To jsou přece jen hodní
páni a jistě jeden z nich je pan purkmistr
jako hlava města, jako starosta nejen radikálů
a židů, ale taky jako starosta katolíků zdejších
aspoň těch, co ty prapory vztyčili a jako patron
toho kostela. Co to ten pan páter jen povídal
o tom Jerusalémě? Povídám, kdo pak to ty
věže stavěl? Ten má dnes radost! Ten tu je
jistě taky. Kdyby mi ho někdo ukázal, hned
bych mu šel dát hubičku za to, jak je hodný
k nám katolíkům. Tak pěkné věže tu postavil
a panu biskupovi dům taky tak pěkně obnovil.
Někdo mně řekl, abych mlčel, že už zpívají,
a co se týká těch věží, to že nákres k tomu
není dělán zda v Hradci. A tak jsem omlki,
protože hned začalo kázaní.

Že prý ty věže samy sebou volají, jak to
velební pánové u oltáře zpívají: Sursum corda!
Vzhůra srdce. Povídal jsem si: Tohle je pravda.
Jak se na ty věže podívám, hned se mi srdce

: vzhůru k Pánu Bohu nese. Ala pořáde se mi
do toho pletly jiné myšlénky. Pořáde mi na
padalo: Kde jen je ten pan stavitel? Jestliže
se naše srdce vzhůru nese, což teprv to jeho
srdéčko, když on hradeckým ty věže tak po
stavil? Ale brzy jsem se zase sebral a poslou
chám kázaní. Bylo o třech největších zvonech
na těch věžích. Prvnímu z nich že říkávali
Orel, a když ho jeden pan biskup posvětil, že
dostal jméno Michael, což je na česko tolik
jako: Kdož jako Bůh. A že je to tak dobře.
Duch náš že má býti orlem, který ze všeho
tvorstva nejvýše se vznáší. Dach dobrébo a
nezkaženého člověka že se nese vzhůru k Stvo
řiteli nebe i země, k Bohu. Pravý, v Pána
Boha, jak se patří, věřící křesťan že se dovede
povznášeti nejen k Bohu, ale tím právě ke
všem vyšším, šlechetným věcem. Kdo na Boha
nemyslí anebo v něj nevěří, ten že bledi jen
k zemi, jen ty věci, které svět dává, hledá.
A proto, kde je mnobo bezbožníků v národě,
tam národ přestává býti orlem k vyšším věcem
se nesoucím. Víra v Boha je tedy orel, bezbo
žectví (atheismus) je seměplaz! A pak jsme
dostali na vybranou, chceme li být zeměplazem
nebo orlem. Já jsem si vybral orla. Kdo pak
by chtěl být blemýžděm anebo červem v prachu
země se plazícím, když může býti orlem k ne
besům se nesoucím?

Celé kázaní dnes nebudu vypravovati,
proto že chci pověděti, že po službách Božích
jdu do Adalbertina na trošku polévky a kdo
tu, jako ten šelma pan páter. Konkám na něj,
on na mne. Já nic, on taky nic. Ale brzo po
vídá. Jak se vám tu líbi? Povídám: To s tím
zeměplazem mi nejde z mysli. Ono to, velebný
pane, zrovna tak teď ve světě je. Ti, ať dělníci

V Hradci Králové, dne 5. září 1902.

nebo rolníci, ať měšťané ať páni doktoři, ti,
co na Pána Boha nemyslí, jsou opravdu země
plazi. Neshánějí nic, než tak ty peníze, domy,
„legrace“ a „slávu.“ Máte pravda, povídá pan
páter. U mnohých to jde tak daleko, že ož ani
na vlastenectví nedrží. Smějí se tomu. Jen tělo
jest jim bohem a vlastí. „Teď tomu rozumím.
Proto u nás tahle chtěli jednoho Študenta
z hospody vyhodit, když sei vlastenectví smál.“
Nevíte, jaké noviny čte — tázal se mne pan
páter. „V hospodě čte vždycky s těmi sklíčky
na nose Národní a Čas mu čoubává z kabátu.“
— A jak jinak se chová —táže se velebný pán.
„Inu, to je těžko řící, ale — no velebnéma
pánu to povím — naše paní starostova, ona
chodí ještě do kostela, dala své dcerušce facku,
až to mlasklo, že s ním postává a na něj vzala
koště v louži omočené.“ —No tak, povídá pan
páter: Je to pravda nebo ne, že bezbožec je
zeměplaz?— „Ba že je. Ale což je o študenta,
to je mladík, snad zmoudří. Ale, co tak z no
viu a z města slyším — oni mnozí ti pánové,
co se nám smějou, že jsme klerikálové — se
sedmým přikázaním, a hanba, že to mám říci
— ani se šestým to na vlas neberou.“
Bezbožec je zeměplaz, doložil znova pan páter.
A rozhovořil se tak mnoho, že zná jednoho
zeměplaza, který se škrábe od země nahoru.
A na to povídám: „Iau, to já taky o takovém
vím. Je o něm v písmě svatém, jak se vys
Škrábal na strom. A tuhle v postě náš velebný
pán, jak měl u nás cvičení, povídal: Jak se na
ten strom dostal, hned dělal mudrce a první
slovo jeho bylo: Nevěřte. Budete jako Bůh.
Otevrou se oči vaše, a pěkně jim posloužil.
On to ale byl ďábel.“ Ano, ano, tak to je, po
vídá nu to ten velebný, pán v Adalbertinu.
Oni ti zeměplazi škrábou se skutečně nahoru,
všude se derou výš a výšo na radnice, do sněmů,
do záložen, a obzvláště na lom si zakládají,
že katolíci jsou dole a oni jsou výš, A s té
výše hlásají: Nevěřte! My jsme bobové! Nám
se otevřeli oči, Jsou to badové, chytří a lstiví.
Mohou-li od katolíků získati peníze, anebo
hlasy při volbách, anebo bojí-li se kato
líků, že by jim mohli jejich slávu zka
zit, tu se lichotí a třebas i kněze chválí.
Ale v srdci mají jed, který při nejbližší pří
ležitosti na katolíky vychlystnou, anebo mají
noviny, kterými jako hadi nejraději tajně je
dovatě štípají. Ale potom, jakoby nic, Má úcta,
má poklona.To jsou ti nynější zeměplazi, kteří
mají k tomu všemu ještě tu smělosť, še katolíky
Boha se bojí:4 sa nestvůry mají. Ale on to byl
ďábel — povídal jste. U nás je jeden takový
zeměplaz na ten strom sa škrábající, který by
se opravdu hodil za vzor malíři, kdyby chtěl
malovat ďábla v kabátě osvícence a pokroku
milovného „vzdělance.“

Tento obrázek z našeho sjezdu ze dno
24. srpna L. P. 1902 jeme zachytili a na věč
nou památku svěcení věží v Hradci Králové
do Obnovy jsme napsali, aby, až asi za sto let
někdo bude chtít psáti dějiny našeho města po
znal, jak se pochopil význam dostavění věží ka
thedrálních, kdo u nás toho roku byl orlem, a
kdo zeměplazem, zdaž katolicismus nebo athe
ismus, a jak ti zeměplazi ve století dvacátém

vypadali. .78“
Dopis z Prahy.

V Praze, dne 3. září.

Stavební ruch v Prase. — K vypočítávání prů
měrné výše věku lidského)

Plačtivé léto 1902skonává a nastává doba
Švestkových knedlíků a pražští podnikatelé
staveb vedou si tak čile, jako by byli teprve
před týdnem slyšeli prvního letošního skři
vánka. Tak rozsáhlá stavební podnikavost ne
byla v Praze patrnou od prvních počátků
stavby Žižkova kolemJet sedmdesátých. Podle
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příprav, jež se dues k novým stavbám konají,
přibude v Praze a na král. Vipohradech ve
příštích dvou letech nejméně zu 200,000.000 K
nových nádherných domů.

V obvodech asanačních, zejména v bývalé
V. čtvrti Josefově panoje najednou velice živý
stavební ruch a nové, jako věže vysoké domy
rostou zde jako houby po dešti. Okolí Kle
mentina a Rudolfina během dvou let jest skoro
celé zasanované a novostavby přeskakují již
do ulice Kaprové Ulice pak ze Staroměstského
náměstí, tak zvaná Mikulášská a Dušní pohl
tily již z větší části bývaloa Josefovskou třídu,
tak že co nejdříve nadejde den, kdy pro další
jejich pokračování k Vltavě bude museti být
pobořena zbývající polovička Jusefova která
jest již na účet toho tak zanedbaná a zpustlá,
že jest otázka, nehrozí-li takto zvedená část
města nebezpečím, že v ní vypukne mor, cho
lera nebo alespoň drobnější nadělení tohoto
druhu. Kdyby nemělo kr. hl. město Praha tak
proslaveného obecního fisikusa, jako je pan
dr. Záhoř, který jest ze zdravotních ohledů
ochoten dáti i sám sebe spáliti, ovšem že až
teprve po smrti, skoro by byly odůvodněny
obavy a oprávněným mínění, že některé pražské
čtvrti vyhlížejí, s odpuštěním řečeno, jako —
prasečí chlívek. Proto se každý přítel Prahy
těší, že co nejdříve tyto choulostivé partie ži
dovského města padnou a postoupí místo novým
ulicím. Avšak jedno nám napadá. Že totiž nově
asanované čtvrti budou se museti co nejdříve
asanovati znovu, poněvadž ulice v nich jsou
jen tak široké, aby v nich dva vozy molly
vedle sebe jeti. A to se pro ulice se čtyřpat
rovými domy zdá býti předce jenom málo.

Dalším bodem velikého ohniska staveb.
ního ruchu bude živnostenskou bankou zakou
pená bývalá kadetní Škola na Josefském na
městí. Zde se již stavby školy té i bývalý
kostel sv. Vojtěcha vedle Prašné brány bourají
a vzhledem k závratné výši ceny, na kterouž
pozemky zde nabyté po zbourání kadetuí školy
Živnostenské bance přijdou, zajisté že co nej

dříve bude se muset začíti se zastavením, aby
se do kapitálů na tuto spekulaci vynaložených
nedali červi.

Na Král. Vinohradech pak zakoupila tamní
záložna tak zvanou Eichmannovu zahradu, již
rozparcelovala a rozprodala na stavební místa,
jež šla na dračku. Nyní se tat již stavěti za
číná a jenom za poněkud mírné zimy stavěti
se již sotva přestane, dokud nebudou všechoy
ty pozemky do poslední šlápoty zastaveny.

Stavby a podniky tyto znamenají v Praze
obrovské zamíchání Kapitály, jenom aby naši
lidé. kteří jediní stavby tyto podnikají, setkali
se při tom skutečně s ovocemnadějí, jež v ně
kladoo. Kdo o tom klidně a střízlivé uvažuje,
musí se báti, aby našinci za poslední groš
nabudované domy potom v licitaci za babku
nekoupili živlové, kteří již takto 15%, Král.
Vinohradů se zmocnili.

* *
+

V poslední době stává se oblíbeným dáti
si předpovídati „délku věku.“ Nechceme nikomu
obchod kaziti anebo získané iluse mařiti, avšak
některé na život pojišťující společnosti mají
dávno své methody, jimiž věk pojištěnců při
bližně určují. Snad methoódyty budou zajímati.

Jedna jest: Skutečně dosažený počet let
věku odečte se od čísla 90 a polovice tohoto
rozdílu připočte se k dosaženým letům.

Druhá jest: Skutečně dosažený počet let
věku odečte se od čísla 80a dvě třetiny tohoto
rozdílu připočtou se k dosaženým letům.

Příklad: 5áletý člověk dosáhne dle první
methody ještě 18 let, dle druhé methody 17
%/,let věku, čímž ovšem není řečeno, že dříve
ummřítinebo ještě déle žíti nesiní. Vždyť ondyno
sám svatý Otec, když mu jeptišky ze kteréhosi
kláštera přály, aby byl živ 100 let, odpověděl
jim: „Nechtějte omezovati dobrotivost a vůli
Božíl“

Středoevropské pojišťovací společnosti na
život mají také dle dlouholetých nabytých



zkušeností sestavené tabulky pravděpodobností
průměrné délky lidského života. Dle těchto tabu»
lek může očekávati ještě další průměrný věk ten,

kdo dosáhl let ještě | kdo dosáhl let jebté

10 47-46 11 41-13
12 46:46 13 4676
14 45:02 15 4363
1 42-80 18 42 09
19 4138 20 4069
21 4041 22 39-33
23 34 07 2 38:00

. 25 3135 26 36-69
27 360) 28 36-40

29 34-75 30 3410
3) 93-45 32 32-70
33 3213 34 3141
35 30:81 36 30:16
3 29:48 38 2881
39 28:14 40 27.48
41 26-81 42 26-14
43 25-17 44 2480
45 24 14 46 23.48
47 22-82 48 22-16
49 21-20 50 20 85
al 20-19 62 1956
53 18-91 54 18:27
55 1764 56 17001
51 16:39 58 15-78
59 15:18 60 1459
61 1400 62 13-42
63 12-85 64 12:90
66 1175 66 1122
67 10:10 68 10-20
69 970 70 922
71 8.5 12 8-29
73 7-85 74 143
76 701 16 6-62
77 624 78 6-86
79 554 80 5-22
81 491 82 463
83 4-36 . 84 410
85 386 86 363
87 3-42 88 324
89 3-06 90 249

Ovšem že tabulky tyto jsou dílem lidským
a proto mohou se a mnobého mýliti, jsouce
jenom průměrným měřítkem.

Obrana.

Čas a Osvěta o našem "jesdě. Neznalibychom jízlivé duše z redakce Časua Oavěty,
kdybychom se pozastavovali nad kritikou a
glossami těchto počestných listů, věnovanými
katolickému sjezdu. Pánové z Času a Osvěty
aní ve snu se nenadáli, že sjezd v nenáviděné
diecési velikého biskopa dosáhne rozměrů ob
rovských; proto ten zármutek a Špatně tajený
vztek. Bylo by škoda plýtvati tiskařskou černí,
kdybychom se chtěli naivnostmi a mladickými
nápady obou zmíněných ušlechtilých listů za
bývati. Známe kniturní úroveň redakcí i do
pisovatelů obou židovsko-helvetských žurnálů,
proto nás jejich ušlechtilosti docela nic ne

> FEUILLETON.

Pekelné přepednutí hříšného ševce.
Píše V. P.

V nízké chaloupce na konci vesničky Lhoty
u Chroustovic bydlel před lety švec Plašil. Ten
v pondělí nikdy nepracoval; říkával, že zachovávati
se musí starý «prauche. Uterek prochodil sbíráním
správek a braním míry, ve středu sháněl kůži,
přibrušoval knejpy, upravoval kopyta a floky,
soukal čratve; teprv ve čtvrtek začal přikrajovati
nárty, podrážky a vfleky«. Ačkoli v pátek s ve
likou pílí pustil se do šití, nemohl býti hotov
s prací, již v sobotu večer odvésti slíbil. Proto
skoro vždy v neděli od časného jitra mnohdy až
do jedenácté hodiny pilně dodělával, Tu pak jeho
manželka, připravujíc se do kostela, říkala : »Kdybys
ty, neznabohu, světil místo pondělkanedělia Pánu
Boha nehněvall Celý Boží čas nejdeš do kostela
a tak peklu propadáš, Přivedeš to tak daleko, že
si pro tebe ten rohatý přilítne a odnese tě tam,
kam již dávno patříš,«

»Nu mlč, stará,- chlácbolil ji muž, »trochu
maku, nebo křížal, kousek tvarohu nebo džbán
mlíka jistě nezahodíš, když ti to před polednem
přinesu. Vždyť předce nepůjde ženich Seků dnes
ve starých botách za nevěstou, ani paňmáma No
váková v příštipkováných střevících za kmotru!
Ostatně buď ujištěna«, sliboval, »že to dnes již
naposled.«

Nastal nový týden. Plašilovi však zase různé
věci a zaležitosti překážely, pro které teprv ve
čtvrtek odpoledne k verpánku mobl zasednouti.

V následující neděli opakovaly se opět vý
strahy ženiny a sliby mužovy,

Přišel podzimek; Plašilovi práce přibývalo
tak že nyní skoro celé nedělní dopoledne strávil
u verpánku.

překvapily. Osvěta chápala 6e babských klepů
n. př. o zábavném večírku v Adalbertinu, od
kudž i nedostatek židlí byl jí vítanou kořístí
pro sprostý osobní výpad. Ubohý list, jenž si
pomábá klepy!

Čes docela celé sbromážděví sjezdové
považoval za neoduševnělé, což soudil patrně
dle svého dopisovatele, jehož tvář nápadně se
odrážela svou helvetskon potměšilosti od tváří
všech slušných lidí. Viděli jeme toho obožáka
v zástupa a vepomněli jsme si hnedle na staré
hradecké heslo kališnické: „Varuj se víry
pikbarta i každého bluduého“. Litovali jsme
při tomto pohleda chudáka Massaryka, jenž
se plabočí po Americe, aby pošramocenou svou
reputaci trochu sklížil, zatím co jeho zřízenci
dobíjejí jeho popalaritu svým nestydstým ži
dáctvím nadobro. Ubohý professor nalezne
spoustu v redakci svého žnrnalu. Nevíme, zdaž
při svém návratu z Ameriky nezachová se jako
onen pán n sv, Lukáše 12, 47.

Ponecháváme pana professoru jeho vrchno=
panská právu a přejeme mu, aby si pořídil
pro svůj žurnál několik slušných lidí, kteří
by mo netropili ostudu.

Dokazovat význam a váhu tak imposunt
ního sjezdu vyvracováním blbých pomlav bylo
by směšnou malichernosti. Hradecké občanstvo
bylo svědkem stkvělé manifestace katolické a
proto nedá se jízlivostl Osvěty omámiti. Rovněž
nám Da tom nic nesejde, co o nás prolhaný
židovsko helvetský Čas dv světa problašuje.
Tím se oběma svým přátelům poroučíme a
přejeme jim ku hořkému soustu dobré zažití.

Zbytečné starosti. „Národní Politika“
přináší v č. 243 mezi telegramy tuto zprávu:

„Z Říma, 2. září. (Tel.) Ve vatikanských
kruzích jsou prý velmi roztrpčeni (?, nad tím,
že na sjezdu českých katolíků v Hradci Krá
lové nebylo usneseno o resolaci, týkající
se obnovení světského panství papežova.“

Telegram tento jest velmi podezřelého
původu, protože jest známo, že na sjezdu hra
deckém nebyly vůbec činěny resoluce, takže
nemohlavýtiopomenataaniresoluceo obnově
světského panství papežova.

Kdo ví z programu a ze správ o průběhu
sjezdu, že brillantní řeč dra. Hrubana o vý
znamu pupežství na předním místě položená
celým svým zněním byla holdem českých ka
toliků papeži Slovanů a kdo ví, že následkem
uchvacojících slov řečníkových spontanně za
pěná hymna papežská byla projevem pro na
prostou svobodu blavy křesťanstva, nebude
žádati ještě slovních aneb písemních dokladů,
že skutečně každý katolík odsuzuje loupež
italské vlády na církevním státě spáchanou.

Papežství ochráncempráva a pra
vedinosti. Tuto pravdu, kterou lze opřiti o
steré doklady proslovil na našem sjezdě p.
dr. Hraban. Abychom naše těžko chápavé a
ze známých příčin nedůvěřivé liberální přá
tele upokojili, uvedeme aspoň oěkteré důkazy.
Předně nechť si laskavě všechny evangelicko
židovské a socialistické listy do paměti zapíší,
že tím větší spravedlnost v Evropě vládla,
čím více papežská moc stoupala. Za Ionocence————— -= 

Jedné soboty k večeru blížil se k chaloupce
vrávoravým krokem pecivál, Ten zahlédnuv ote
vřeným oknem ševce k jídlu zasedati a ženu po
řebříku na půdu vystupovati, nešel již dále do
vsi, nýbrž rovnou do chaloupky a vsoukal se do
pece (kamna vytápěná ze síňky), aby zde noc
přespal. Hranička drobného dříví, již si zde Pla
šilová na ráno připravila, byla mu dostatečným
polštářem. Utrmácený a poněkud líhovinou pře
možený byl by zde snad i celou neděli přespal,
kdyby jej hospodyně brzy ráno nebyla vyrušila.
Plašilová chtíc jíti na velkou do Chroustovic, při
pravila na oběd do trouby pekáč s jabelníkem a
nastrouhala drobeniny na polévku k snídaní.
Na to. upravila z povříslu víšek, připojila
k němu kousek suchého roští a rozkřesala. S ho
řící sirkou v jedné a s víškem v druhé ruce jde
k peci, víšek položí na vidle, sirku k němu při
loží a do pece jej strká, Tu však jí vidle z ruky
vylítnou s konec násady ji do hlavy uhodí. Ná
sleduje praskot, rachot, bouchnutí — nová rána,
řinkot skla a dusot.

Když se Plašilová z leknutí vzpamatovala,
pohlédne do pece a s úžasem vidí místo plamene
světlo denní — vidí přes celou světničku.

Sebere se a spěchá tam.
Jaká tu spousta! Střepy z kachlů, mazanina

a saze po celé světničce, verpánek v jednom, sto
leček ve druhém koutě převrácen, různá obuv,
stará i nová, jakož i nástroje na -rchu té černé
směsi rozhozeny a okno is rámem vyraženo, Po
hlédne ven a tam vidí do polí utíkati v nedbal
kách ustrojeného svého muže, za nímž se žene —
sám rohatý.

Hrůzou trne. Vždyť to s tím pekelným du
chem nikdy do opravdy nemyslila a teď — její
hrozba se uskutečnila,

Vyběhne z chaloupky a vidí tu i tam sku
piny lidí, kteří na ranní se ubírali, jak za honí
cími se hledí, ukazují, pokřikují a při tom smí
chem až k zemi se ohýbají.

III. dostoupila moc papežská největší eily.
K čemu užíval tento nástupce Petrův svého
dalekosáhlého vlivu? Anglického krále Jana
Bezsemka, muže vilného, vraha a násilného

utiskovatele poddnn ch, stížil klatbou a sprostiljeho poddané přísaby věrnosti, Když to vše
nepomohlo, sesadil akratníka s trůnu. Teprve
když se král zcela polepšil, vrátil mu papež
bývalou moc.

Král francouzský Filip Augaut se dal k ve
Jikéma pohoršení poddaných rozvésti 6e svou
zákonitou manželkou Ingebnrgoa a pojal za
choť Anežku, dcera vévody milánského, Papež,
zastávaje se práva Iogeburgina, hrozil inter
diktem. Král se ulekl a přijal zákonnou man
želku k sobě znovu. .

Král Leonský Alfons IX. se musil na
zakročení Innocencovo vzdáti sňatku s vlastní
neteří, Papež se zastal též práv Loška Bílého
proti Vladislavovi Laskonohéma, chráně zákon
o posloupnosti na trůně královském v Polsku,
Podporoval vydatně arcibiskupa hnězdenského
v reformach církevních. Týž papet, povýšiv naši
zemi na království, potvrdil všecky výsady
naší vlasti. V Uhrách urovnal spravedlivě
spory mezi bratry Emerichem a Onařejem;
sám kandidát norského trůnu Iage vložil svou
při do rakou tohoto papeže, poněvadž věděl
že bude co nejspravedlivěji vyřízena. Papež do
pomohl k právu i arménskému králi Ieonovi.

Spořádal krásně politické spory, jež kva
sily v jižní Francii a na Cypra. To jest jen
několik ukázek z činnosti jednoho papeže.

My Čechové můžeme říci, že se nikdy
tak práva české země neutvrzovala jako právě
za Karla IV., kdy byli Čechové nazýváni nej
věrnějšími syny stolice římské. Za pomoci
stolice upoštolské uplatňoval Otec vlasti při
rozená práva jazyka českého i daleko za bra.
nicemi kornoních zemí; nisde v české osadě
nesměl býci německý kněz nobo německý před
stavený kláštera. Papežská stolice uznala a
podporovala právo Čechů na aniversitu, samo
statné arcibiskupství; chránila politické výsady,
jež Karel Čechům v poměrujejich k říši stvrzoval.
Nejvyšší duchovní služebníci Říma hajili tehdy
statně práva rolnického lidu proti nátiskům
panským. Před právy země naší nikdy novládla
tak jednosvorná úcta u cizinců jako právě za
zlatého věku Karlova.

I tehdy, když seocitli Čechové v rozporu
s Římem, prokazovali papežové právům země
českó služby nemalé. Když na př. Vratislavští
nechtěli strpěti vláda kališného krále Jiřího
z Poděbrad, vyslal Pius II. svého legáta do
Vratislavi; odtud přibyl legát s deputací Vra
tislavskon do Prahy, která musila na kolenou
Jiříka Poděbradského odprositi a poslušnost
slíbiti. Když papež poznal, že Poděbrad, stisněn
jsa okolnostmi, papežskoa stolici obelstívá, pak
pak bylo ovšem jinak.

Sám Jiří uznával, že by spojení s Římem
nejlépe pojistilo prospěšuý rozvoj národní kul
tary a politickou moc českého království. Leč
race mu poutali fanatičtí intrikáni.

Čeští protestanté se starali o práva země
české ovšem poněkud jinak. ; ovyšovali za své

V
To ji zarazilo. Když doblhala k nejbližší

skupině, volá na ni soused Pšenička: «Kmotra,
já 'dycky myslel, že se váš kmotr ani čerta ne
lekne a on zatím už utíká před peciváleml«

Mezi tím švec, slyše se všech stran pokři
kování a smích, poněkud se vzpamatoval a běh
svůj mírnil, Také pecivá) ve běhu ustával; vědělt,
že ho mnozí poznali, volajíce naň plným jeho
jménem.

Konečné se také Plašil odvážil i ohiédnouti.
Vida svého pronásledovatele a manželku s někte
rými sousedy pohromadě se blížiti, čekal, až ho
došli.

Teď se věc vysvětlila. Pecivál, jemuž Pla
šilová hořícím víchem do obličeje vrazila, v lek
nutí rychle se vzchopil a zapomenuv kde je, kamna
rozhodil, Švec však vida černou postavu s kamny
do světničky se říťící, myslel, že vyhrůžka ženina
se splnila. I odhodil, co měl v rukou, -— rychlým
však pohybem vš“ kolem sebe zpřevracel — a k
útěku se měl. Ke dveřím nemohl, ježto mu v cestě
byl sám satanáš; proto okna neotevřev vyrazil je,
vyskočil ven a co mohl, do pole uháněl,

Pecivál pak pozoruje, co způsobil, chtěl ne
poznán upláchnouti, avšak lidé do kostela se ubí
rající útěk mu překuzili.

Leknutím a během znavený Plašil nyní ženě
se přiznává, že měl pecivála za skutečného čerta,
jemuž hleděl uniknouti. Považuje událost tu za
jakýsi vyšší pokyn slíbil, že v neděli nikdy již
šidla do ruky nevezme. Slovu dostál.

Od osudné neděle, kdykoli se Plašil na návši
objevil, mladí i staří naň pokřikovali: +Strejčku
Plašile, čert vás honíl« Ten všsk — dle rady
ženiny — mlčel a tím posměváčky umlčel.

(Osmdesátiletý obuvník J. Nermuť z Chrasti
slyšel od svého otce.)
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vůdce i takové lidi, kteří českého jazyka ani
neznali, klidně anášeli germanisaciseverních a
a západních Čech, k vůli cizímu, nezkušenéma
Bedřichu Falckému vzdávali se svého prvenství
nad zeměmí korunními, vyssávali lid, aby mobli

niti šoky cizáků Anhalta, Thurne, Anšbacha,
edřicha, atd. Za tuto hazardní hru ovšem

papežská stolice nemohla.
Nyní ovšem do politického osudu našeho

národa papežský stolec zasahovati nemůže;
jedno alovo žida Penížka a Stránského více
platí než sto papežekých bull. A jaké pro
spěchy pro naše právo z tóto záměny plynou,
jest příliš známo každému. Kdyby náš jazyk
jen polovice těch práv užíval jako za slaté
doby Karlovy, bylo by s naší národní otázkou
o mnoho lépe.

Politický přehled,
Ministerské porady o rakousko uherském vy

rovnání nevedou k žádnému konci.
Dnes v pátek dr. Kdrber a šl. Széll s od

bornými ministry pokračují v Budapešti ve vyjed
návání o ra..-uher. vyrovnání.

Českoněmecké porady mají býti ještě tento
měsíc zahájeny.
. © Ministr železnic Dr.. Wittek a ministr ob

chodu baron (Call dleli minulý týden na pozoro
vací cesté po Úechách,

Císař 1. září přijel do Pulje k námořním
manévrůn.

Při doplňovací volbě říš. poslance za ven
kovské obce okresu brněnsko-výškovského zvolen
dr. Jos. Koudela, kandidát katol, národní strany.

V Záhřebě dopustili se Chorvaté násilností
na Srbech pro urážlivý článek v Srbobranu. Vý
tržníci rozbíjeli okna a plenili krámy. Policie byla
bezmocna. Vojsko muselo zakročiti.

Italský král Viktor Emanuel od 28.—31.
srpna byl hostem císaře Viléma II. v Berlíně. Cí
sařští manželé němečtí a korunaí princ 2. září
přijeli do Poznané.

Ač vládě francouzské podařilo se uzavříti
většinu škol řeholních, dosud nenastal klid. Po
venkově pořádají se stále protestní schůze, ve kterých
se vládě vyhrožuje i revolucí. Vláda Combesova
má býti povelena; prostředkem k tomu má býti
všeobecné odepření daní. Nespokojenci jsou vlá
dou vyslýchání a žalářováni,

Nově zvolený macedonský výbor ústřední
uveřejňuje pamětní spis o macedonské otázce, do
volávaje se vněm mocností, aby jmenem lidskosti
a usvěty v maced. otázce zakročily.

Boerští generálové konečné sestavili program
svých požadavků co nejnutnějších. Bývalý president
Krůger složil vůdcovství Boerů transvaalských a
místo něho zvolen předákem boerským gen. Botha,

President Spojených států severoamerických
Rooswelt v městě Augustě zřejmě se vyulovil, že
Amerika přináleží jen Američanům. Proto evropské
mocnosti, které na americké půdě mají osady,
musí býti vypuzeny.

Řádná valná schůze polit, družstva tiskového
v Hradci Králové dne 28. srpna 1902.

Po slavnostních dnech sjezdových a po
následujících duchovních cvičeních bylo účas
tenství přivalné schůzi vzhledem ku značnému

čtu členstva poněkud slabé. Zejména hradečtí
lenové mohli býti četněji zastoupeni. Schůzi

zahájil vedp. předseda dr. Soukup vřelým
proslovem, v němž uvítal přítomné, tlumočil
díky pp. vikářům za obětavé práce dražetvu
prokazované a 8 potěšením konstatoval, že
mladší duchovenstvo projevuje o družstvo
větší zájem než-li v roce předešlém. Po té

čten zápieník 8. valné schůze, jenž shledánv pořádku. — Z jednatelské zprávy, kterou
podal jednatel vdp. dr. Fr. Reyl, vyjímáme
následující:

Výbor měl 9 řádných schůzí, jednotlivé

odbory mělyčastější schůze dle potřeb čusových.o rozsáhlou oblasť diecésního spolku
našeho, jakož i pro stále vzrůstající agendu
spolkovou vytváří se výbor družstva rok od
roku v důležitější pracovní sbor. Že této vzrů
etající zodpovědnosti v uplynulém správním
roce výbor dosti učinil, vysvítá z nastíměné
činnosti spolkové.

Družstvo naše jest politickým družstvem,
ale nepěstuje politiku strany a 050b,- nýbrž
politiku národa. Cílem každé zdravé politiky
má býti prospěch ne jednotlivců, nýbrž blaho
národa. O blahobytu národa lze mlaviti jenom
tehdá, jestliže všecky jeho kultarní i materielní
potřeby jsou náležitě opatřeny. Různé tedy
elošky působí na výslednici blahobytu, alo
mravní vyspělost Jidu jest zajisté trvalým zá
kladem hmotného blahobytu. Není tedy činnost
politického hradeckého družstva posledním
článkem v politice české, jestliže pečuje družstvo
o sesllení mravního přesvědčeníživým slovem,
echůzemi a knihou.

Politiku strany a o80bdražstvo nepěstuje,
protože katolické přesvědčení nepředpokládá
zrovna zvláštní politickou taktiku, nýbrž po
voluje i různý taktický postup, jen když za
ložen jest postap tento na zásadách nábožensko
mravních. Z toho důvodu nepostavilo družstvo
dle povšechně přijatého stanoviska českých
katolíků officielních kandidátů připodzimních
volbách do zemskáho sněmo, nýbrž pouze na
pomáhalo zvolení kandidátů zásadám družstva
příznivých.

O vzdělání lidovém pracovalo družstvo
slovem i tiskem. Letošní správní rok vykazoje
opětně celou řadu přednášek a schůzí ve ven
kovských obcích diecése ©královéhradecké.
V Hradci Králové byly letos pořádány 2 skvělé
schůze. O svatém Václavěroku 1901 byl po
řádán s velikým zdarem socialní kurs s tímto

pořaden: Doe 28. září o 5. hod. odpol. zahájilure předseda dražstva vsdp. kanovník dr.
Soukup, načež podal přehled o činnosti kato
lických jednot diecésní předseda ústředního
svazu vdp. dr. Reyl.

Po té následovala přednáška jednatele
svazu dp. Fr. Jakla „O poměru našem k ji ným
českým stranám.“

V neděli dne 29. září dopoledne byla
sloužena ve %,9 hod. mše svatá v kathedrálním
chrámu Páně pro účastníky sjezdu. O půl 10.
hod. dopol. promluví) „O odborových spolcích“

an redaktor V. Myslivec. O půl 11. hod. po
jednala „0 ženské otázce“ slč. Augusta Roz
sypalova, literní učitelka.

Odpoledne ve 2 hod, „O významu kato
lických spolků vzdělávacích“ promluvil ndp.
biskup Edvard Jan Brynych. Ve 3 hod. pojednal
„0 zásadách politiky křesťansko-socialní“ vdp.
dr. Rud. Horský. Schůzezakončena byla krátkým
doslovem.

O průběhu katol. sjezdu v Hradci Král.
bude vydána zvláštní podrobná zpráva, pročež
obmezíme se pouze na poznámce, že sjezd byl
pořádán nákladem a prací družstva,

Tisková činnost družstva předstibuje ještě
právě vylíčenou činnost politickou.

„Obnova“, orgán dražstva, na své osmileté
dráze dochází stále vlídnějšího přijetí i při
měřené pozornosti pro svůj přesný program a
pro bezvýminečně důsledné stanovisko. Nejsou
snad všichni čtenáři „Obnovy“ stejného smý
Šlení se zásadami lista, ale k vůli in'ormaci
musí sí lista všímati. Proslulé úvodníky, za
jimavé dopisy pražské, rozmanité apologetické
i národohospodářské články, výhradně kře
sťanských firem inserty jso. dobrým odporu
čením pro „Obnovu“, tak že okruh abonentů
se během vycházení zdvojnásobil.

Nemenší pozornost a rozrach vzbudil
„Duch Obnovy“ čili souborné vydání úvodních
článků, které v obrození katolického života
českého vykonaly obrovský kase práce.

„Časové Úvahy“ dospěly ku 6. ročníku,
vytvořajíce příračnou knihovničku zejména
katolickým řečníkům.Předností nedostižitelnou
„Časových Úvah“ jest důkladné probrání ča
sových předmětů a pak úžasná láce. Brožury
prodávají se za výrobní cenu bez obledu na
výdělek družetevní tiskárny, poněvadž výbor

družstvajest toho názoru, že literatura mámíti zřetel na duchovní potřeby lidu a ne na
prospěch tiskárny. Při této přednosti „Časových
Úvah“ měl by tento měsíčník docházeti ještě

větší pozornosti a podpory n čtenářstva, protože
vytištěná brožuru koná svůj úkol na ve skla
dišti, ale v rukou lidu. Nejenom literární
družstva, ale i čtenáři mají jistou povinnost
ku agitační knize.

To máme zejména na zřeteli při diecésním
kalendáři „Štítá“, jenž nastoupí letos potřetí
svou pout. Kalendář náš vzal si za úkol po
vznesení úrovně kalendářové četby. Jest to
podnik sice konkurenční, ale úkolem této kon
korence právě bylo povzbuditi některé nakla
datele katolických kalendářů ku zlepšení této
lidové četby. Ne lokální výdělek, ale povzne
sení celé kalendářové četby jest úkolem „Štítn“,
Na důkaz svého tvrzení vedeme loňský ročník,
jenž na 184 stranách přináší 18 původních
slušných obrázků a slušnou četbu. Kdo neměří
kalendář tlouštkou formátu, nýbrž obsahem
vnitřním, přispěje ku udržení konkurenčního
podniku tohoto a nedopnatí, aby trh knibku
pecký ovládalo bezpáteřné zboží.

Činnost dražstevní musila již po několik
let počítati s finančními poměry,které stavbou
spolkového domu „Adalbertina“ byly značně
otřeseny. Střízlivou správou ocitlo se družstvo
opětně na východisku z kalamity. Literární
podniky již od lonska stojí na vlastních
nohou. Dražstevní knibtiskárna provedla re
orgapisaci svých strojů a výrobních pro
středků ©nákladem 13.000 korun. ©Pouze
epolkový dům jest dosud tak sláb, že bez cisí
podpory by ve svých dluzích utonul. Alei
v tom ohledu učiněo opětně krok k lepšímu.
Družstva podařilo se získati u hypoteční banky
v Praze částečnou konversi spořiteluího dlahu,
což má v zápětí snížení úrokové míry a úmoru
celých 1000 K ročně. Obnáší tedy knihovní

dloh „Adalbertina“ v hradecké spořitelně
61.706 Kau hypoteční banky v Praze 84.000
K. Anuitní splátka obnáší ročně 7044 K, které
by novým, přiměřeně rozpočtěným úpisem
mobly býti „Adalbertinu“ zabezpečeny na
dalších 6 let. Ukládá se tím ovšem obětavosti
duchovenstva nová zkouška, ale k útěře slouží
ta okolnost, že' upisované splátky budou již
menšími a že mají přece bezpečný výsledek
v umofování dlahu. Ale naprosto nesmíme
„Adalbertinum“ se zřetele spustiti, neboť by
všecky dosavadní oběti byly zbytečností. Ko
nečné appeluje se ua dobročinnost kněžstva
při všech možných i často nepřátelských pod
nicích. Proč bychom nemohli obětovati něco
na svůj dům? Dám-li na „Adalbertinam“, mám
aspoň útěchu, že již mně nic nezbylo na podnik
neznámého určení. Končímjeduatelskou zprávu
přáním, aby členové družstva nenechávali pouze
výboru péči o dražstvo, nýbrž aby i sami pros
jevovali zájem o instituci, která bývala drahdy
tichou tažbou všech prozíravějších katolíků.

Jednatelská zpráva došla schválení. Ke
slovu přihlásil se vedp. vikář Kopeckýažádal,
aby „Úas. Úvahy“ byly ve starších aspoň zá
sobách levněji prodávány. Jednatel vysvětluje,
že i nejnovější čísla „Čas Úvah“ prodávají se

řibromadných objednáv+ách o 33 až 50 procent
evněji, tedy jiš mnohdy pod cenu výrobní.

Shromáždění přijímá toto vysvětlení 8 povdě
kem. Na to rozpředl se rozhovor o diecésním
kalendáři „Štita“, jenž při dobré tendenci
podniká dosti tuhý zápas s „tlustými“ kalen
dáři.Pan vikářStřebský upozorňuje shromáždění
na odborovon zemskou jednotu katolického
dachovenstva, která má úkolem povznášeti
stavovské duchovenské zájmy. Po výměně ná
zorů o významu této zemské jednoty usnáší
se valná schůze na tom, aby i politické družstvo
dle možnosti akci zemské jednoty účinně pod
porovalo.

Účetní zpráva podal p. prof. dr. Novotný.
Účetní zpráva zní dosti příznivě. Nových členů
přibylo letos 18. Dary na Adalbertinum dosáhly
slušné výše 9729 K 62h. — V přední řadé
dárců nalózá se ndp. biskup Edvard Jan svým
darem 2000 K. — Za ním se řadí duchovenstvo
hradecké sbírkou 1227 K a duchovenstvo viku
riatu ohradimského sbírkou 524 K. Za to však
některé vikariaty projevily již menší pozornost
Adalbertinu, takže někde nepřipadá 'ani celá
koruna na jednotlivé členy vikariatu. Někdy
dáme tu zlatka třeba na dosti podezřelý pod
nik, proč bychom nepamatovali na své podniky!
Na to přikročeno ku volbám, před nimiž kon
statuje dp. vicerektor Orel, že na kandidatní
listině bývsjl navržení pánové, kteří se ani do
valné hromady nedostavají. Voleni jsou za
skratatory pp. Orel, Seidl, Gabriel a Hák. Do
výboru byli zvoleni: pp. Dr. Domabyl, děkan
Dvořák, Dr. Hejčl, Dr. Jindra, bisk. sekretář
Kerner, Dr. Novotný, Dr. Rsyl, děkan Seidl,
kanovník Dr. Soukup, vikář Uhlíř. Za náhrad
nky byli zvoleni: pp. katecheta Dvořák,kaplan
Jukl, řiditel Sekera, kaplan Vaněček.

Volných návrhů nebylo, pročež valná
bromada uzavřena provoláuím „slávy“ dp.
biskopovi. Zvolený výbor se ihned ustavil.
Předsedou zvolen pan kanovník Dr. Soakap,
místopředsedou p. vikář Uhlíř, jednatelem p.
Dr. Reyl, pokladníkem p. Dr. Novotný.

Do odborů zvoleni byli: a) do řečnického
a agitačního pl. tit. vdop. Dr. Domabyl, 8e
kretář Dvořák, Dr. Jindra, vp. Jakl, katecheta
Dvořák, Dr. Reyl, farář Seidl, Dr. Hejčl, vp.
Vaněček; b) do správního a finančního pl. tit.
vdpp. Sekera, Dr. Jindra, Dr. Novotný, vikář
Uhlíř; c) do redakčního pl. tit. vdpp. Dr. Jindra,
Dr. Domabyl, vp. Jakl, Dr. Reyl, Dr. Hejčl.

Rovisory účtů družstva: pl. t. pp. Dr.
Hejčl a Sekera.

Rovisory účtů tiskárny: pl. tit. pp. Dr.
Domabyl, Sekera, vikář Uhlíř.

Ve výboru budou pro stále vzrůstající
agendu zřízeny odborné referáty. Správoovství
domu převzal p. Dr. Hejčl, jenž od. 1. září
ustanoven jest praefektem bisk. učitelského
konviktu v Adalbortinu. Dosavadní p. praefekt
Sahula bude se věnovati výhradně činnosti
spisovatelské a účetnické v redakci „Obnovy.“
Nový výbor vstapuje do 10. správního roku
a bude tedy již příštím letem slaviti 10leté
jubileam svého trvání. Krátká to sice doba
ale plodná. Zdař Bůh!

K našemu sjezdu
došly dopisy a telegramy následujícího snění:

Nemoha osobní svou přítomností při sjezdn
katol. vo Králové Hradci vyhbovětilaskavému pozvání
ze dne 8. srpna t. r., za které erdečně děkuji, spóchám,
abych aspoň písemné projevil své živé účastenství,
které chovám protento podnik tak časový.

Kóž by katolický tento sjezd posloužil hojnou
měrou ka vzpražení sebevědomí katolického v naší
vlasti a ku svorné práci na polizájmů našich katolických!

Toť přání, které doprovázeti chci vroucí mo
dlitbou u oltáře Páně. V Roželově, dns 10, srpna 1002,
Leo kardinál ze Skrbenských, knlže-arcibiskap pražský,



Vzpomínám na dny svaté práce, ješ blahu a
spáse věrných katolíků jest věnována a prosímHoa
podina, sby veškeré jednání na památné ecbůzi hoj
ným požehnáním odměniti ráčil. Říha, biskop.

Nemoha osobně sjezdu so súčastniti, dlím duchem
mezi Vámi, žebnám ejezdu a přeju hojného zdaru.
Ds. Schobel, biskup Litoměřický.

Za pozvání přípravným výborem Nejdůstojněj
šíma kníže-arcibiskopovi Olomouckému zaslané, vzdává
náš Nejdůstojnější Velepnetýř díky srdečné a žehná
šlechetné snaze podutýkaje, že za zdar práce bude ne
modliti. Dáno v k. a. Konsistoři v Olomouci, dne 19.
srpna 1902. Jan Weinlich, generální vikář.

Blahopřeji sjezdu českoslovanských katolíků v
Hradci k jeho veřejnému vyznání víry a vlasteneckých
citů. Biskup Kalons.

Nemohouce se Vašeho velkolepého ajezdu osobně
súčastniti, dlíme v ducha mezi Vámi a šeláme pracím
Vašim plného zdaru. Kéž křesťanské zásady brzo zase
proniknou ve všechny vratvy a stavy lidu našeho a
celý český národ se přesvědčí, še v nynějším aociel
ním a politickém rozvratu není mo jiné spásy než
v Tom, jenž o sobě pravil: Já jsem cesta, pravda A
Zivot. Královská kapitola v Brně.

Kóžvíra Vaši láskou oživí Pán | Kanovník Pospišil.
Nepřátelské šiky odrážeti bojem statečným,

podvratné živly bubiti, vítězetví kříže svorným úsilím
dobývati budiž nezdolnou snahou v Kristu ejednoce
ných spolků katolických! Na to svolává požehnání
Boží Kapitola Vyšebradaká.

Bojnjícím štítem a mečem ev. Václava za pří
mluvy mučeníka vyprošnje na Bohu hojného ovoce
z prací podnikaných za vitězetví křesťanského národu
s potlačované pravdy Vyšehradský probošt Karlach.

Jménem 5000 členů bratrstva růžencového Aa
600 údů třetího řádu sv. Dominika z Uberskobrodska
přeje zdaru a požehnání božího pracím ejezdovým
Brano Barta, převor uhersko-brodský a diecésan krá
lovébradecký.

Katolickému ejezdu ze erdce provolávám Zdař
Bůh. Uctivý pozdrav a „sláva“ účastníkům. Olomúcký
kanovník Dr. Wisnar.

Jednota sv. Methoděje ve Vídni přeje Boží ho
požehnání pracím Vašim, aby sloužily k blahu církve
a vlasti! Dr. Antonín Horný, předseda.

Nemoha se pro nepředvídanou překážku osobně
sjezdu súčastniti, přeji z celého erdce slavnéma shro
máždění a všem jeho výkonům požehnání Božího a
hojného zdaru, aby na základě náboženském rozvoj
národní byl trvalý na ochranu statků duchovních i
hmotných, k obnově myslí lidu i vzdělanců pod heslem
pokroku „Zpět ke Krista.“ Kabeláč t. č. starosta.
: Projevajeme radost a soublas se ojezdem A

přejeme mnoho zdara a štěstí. Odbor jednoty sv. Met
hoděje v Hernalsu.

Německé katol, spolky Brněnské přejí hradec
kému ejezdu nejlepší zdar. Předseda Kapusta.

Přání hojně požebnaného zdara activě posílá
z Francie dr. 8l. Mettach.

Katolickému sjezdu nejlepšího výsledku přeje a
hřímavé Zdař Bůh provolává katolická vzdělávací
jednota v Nové Pace.

V povznešené náladě duchem spějeme ku skvě
Jému rozvínu sjezdu katolického a želáme na Pánu
Bohu veškeren zdar pro církev svatou a národ náš
milý. Jun Škarda, farář Střížov, Benedikt Škarda
Liskovec, Eugsn Škarda, Method Škarda, Emil Rychlý
v Broě, Antonín Závorka, učitel Střížov, Marie jeho
choť, Marie Škardova, ind. učitelka Syrovice, Adolf
Šatek, nadlesní Liskovec, Ida Jelínková, ind. učitelka
Ždirec, Antonie Sustrová Brno.

Statečným účastníkům eláva — sjezdu Zdař
Bůh volá z Moravěnky katol. spolek Bělinda. Olomonc.

Všeho zdaru a požehnání Božího přejeme duchem
přítomní a modlibou vzpomínáme čeští terciáři ve
Vídni.

Veškerým poradám sjezdovým k znamenitým
skutkům Božího požebnání vroucně přeje Moravsko
slezský zemský výkonný výbor křesťansko-sociální.
Šrámek.

Nového zápalu činorodého pro organisaci zvláště
odborovou na Hospudipu křesťanským sociálkám
českým želá moravsko-slezský výkonný výbor kte
efansko-pociální. Srámek.

Bůh žebnej práci Vaší! Jame srdcem i myslí
a Vámi. Jubilejní spolek katolický Praha.

Česká akademická marianská kongregace v Praze
s radostí vítá tento projev živé víry katolické v lidu
našem a přeje ajezdu katolickému šťastný průběh a

co nejak vělejší praktický výsledek, P. Frant. Vídenský,ředitel.
Pod praporem svatého kříže shromážděným ka

tolíkům srdečný pozdrav a na přímlava svatých patronů
českých nechť požehná Aoepodin práci Vaši ku pro
epěchn církve, vlasti a národu. Spolek katolických
tovaryšů v Lipníku,

K vydatné a plodné práci katolického sjezdu
v Hradci Králové hojného požehnání božího a zdaru
přeje residence tovaryšstva Ježíšova u Sv. Ignáce
v Praze.

Jinak zaneprázdněn, dlím duchem mezi Vámi.
Kéž práce Vaše zplodí nám svornost a lásku, bez níž
nikdy nezvitězíme! Dr. Hermann.

, Věrní svaté církvi, císaři a vlasti voláme ajezdn
královéhradeckému Zdař Bůh. Spolek sv. Ludmily a
jednota sv.-josefská na Mělníku.

Vznešenému sociálnímu úkolu katolíka dělníka
ve století dvacátém žehnej Bůbl Za drahý odbor
jednoty sv. Methoděje ve.Vídni Václav Klíma, předseda.
(Pokračovůní).

Z činnosti katol. spolků.
Z Hronova. Dne 8. zářína svátek Narození

Panuy Marie konají křesťansko sociální spolky mužský
a ženský v Hronově měníční echůzi v místnostech
„Vzájemnosti“, při které promluví osvědčený kazatel
a řečník dp. Al. Dostál, kaplan v Nov, Městě n. M.
„U své letošní cestě do Říma“, Začátek schůze bude

v 6 hodin. Před započetím schůse vybírati se budou

členské příspěvky a přijímati noví členové a členky.Po přednášce zábavní večírek. K této zajímavé před
nášce zveme co nejuctivě. |

Z Libštátu. Dne 31. srpna t. r. pořádela
zdejší Katolická Jednota spolkovou echůzi, do oíá
zavítal vdp. Josef Kouenl, farář ze Mříčné. Na echůsi
bylo i mnoho hostí, mezi nimiž zvláště rádi jeme vi
děli členy bratrských jednot Semilské a Roztocké.
Počet všech účastníků páčíl se na 300 osob. Po za
bájení schůze ujal se slova vdp. farář a v řeči skorem
2 bodiny trvající líčil nám posvátné město Jerneslém
a jeho obyvateletvo v době nynější, jak je byl z vlast
níbo názora letos na jaře seznal. Poučná řeč jeho,

protkaná místy zdravým humorem 8 Apolikacemi nenaše poměry, líbila se posluchačům tak, že by byli
poslouchali třebas do rána. Jednota naše koná tadít
milou povinnost vzdávajíc vdp. nejsrdečnější díky. Po

přednášce provedl sábavný odbor spolku ZeovnÍvýstup „Na úřadě.“ Člen jednoty roztocké p. J. Koty
pobavil nás ještě dvěma solovými výstapy. Poněvadě
pak jiš čas velmi pokročil skončena byla tato v kaž
dém obledu velmi zdařilá schůze.

Hus opustil cestu, po míš se posavad kráčelo
ku předu, k nenabyté škodě naší. Hloubání o ná
bošenství ve sméru proticírkevním nevedlo, jak on
se domníval, A opravě společnosti církevní, ans
k lepšímu vzdělání mravnému, nýbrž jem k rospu
štění smatků církevních a ke slehčení nábošensiví;
čehoš následek byla snačná sástava v wtěšeném
pokroku duchovním, jejš spatřujeme před tím.
Rosšíření lutheranství, jemuš husitismus připraví)
půdu, přivedlo pak smatky na nejvyšší stupeň.

V. V. Tomek v časopise Českého Musea
a r. 1544, sty. 242.

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: p. Jan

Grob, administrátor, za faráře v Radimi, p. Vojtěch
Kameš, farář Bohdanečský, za děkana do Ledče, p.
Leop. Opletal, kaplan Petrovický, za koop. do Pro
bluze, p. Balt. Latb, katech. v Marečově, za kaplana
do Hradiště, p. Frant. Víša, administrator Stadnický,
za administr. do Boušína, p. Ladiel. Leder, fandatista
Vilímovský, za duchovního správce v zemské polepšovně
v Opatovicích n. L., p. Karel Ezer, kapl. Hradišťeký,
za proz. katecheta do Marešova, p. Ant. Grégr, koop.
Jenšovický, za proz. katecheta do Pardubic, p. Karel
Bláha, koop. Problazský, za proz. katecheta do Ro
nova. Neomysté: p. Jaroel. Hrdý za kapl. do Za
hrádky, p. Frant. Novotný za kapl. do Holoblav, p.
Boh. Konečný za kapl. do Cbvalče, p. Ant. Mikan za
koop. do Jenšovic, p. J. Koníček za kapl. do Nížkova,
p. Jindř. Laš za kapl. do Dolní Libchavy, p. Ed.
Kudrnka za kapl. do Mludočova, p. V. Jetmar za
kapl. do Něm. Brodu, p. Jvs. Imlanf za kapl. do
Proseče, p. Jos. Sedláček za koop. do Vamberka.
V Pánu zesnul: p. Al. Jobn, děkan v Králíkách,+
3. září t. r. (naroz. 1850, vysv. 1876). Uprázdněná
místa: Bohdaneč u Ledče, fara, patron. ústavu šlech
tičen na Hradčanech v Praze od 3. září; Králíky,
fara, patron. hraběte Althana, od 4. září b. r.

Pan starosta města Hradce Králové,
městská rada a sjezd katolíků česko
slovanských dle úsudků časopisu. (Hlas
z venkova). Český Východ píše: „Kdyžporovnáme
ejezdy katolické z let minulých v Hrně, Táboře,
Příbrami, © Praze s nedělním ejezdem v Hradci
Králové a to za místních poměrů ze všech těchto
měst nejhorších, musíme doznati, že se smýšlení
a sebevědomí katolické do nejšírších vratev lidu
opravdu utěšeně prohlubuje, jak si navykli po
krokáři říkati, Hradec Králové jest semeništěm živlů
podvratných, pokrokářských a social.-demokratických,
oč „zásluhu“ neupíratelnou má „Osvěta lida“, jak
za redakce Heverovy tak i Hajnovy. Viděli jsme to
na té tracmanifestaci v záplavě rndých karafiátů a
jiří », která by v městě jiném, na př. v Chrudimi ne
byla naprosto možna. Přesvědčili jsme ee, jak dlouho
leté toto působení na veřejnost bičem terroru a pra
nýřování působí na slabé a chabé povahy i mužů
zcela neodvislých, že strachu svému před „atrháním“
v „Osvětě lidu“ obětovali i nejobvyklejší u alušných
lidí mrav a zdvořilost vzdělaného člověka, proslulé
v Čocbách pohostinství. Před uličníky věru nescho
vávají se mužové celí, nadtož kteří mají k disposici
policii! Že pokrokářství možno aměleztotožnitis hul
vátstvím, toho doklad čatli jsme v Hradci Králové na
všech rozích; že by však mladočeská svobodomyelnost
masila se jsko taková dokamentovati poaličnímu plebu
k vůli brubou beztaktností, še topící se strana již i
tohoto se chytá stébla, aby udržela nad vodou svou
ztracenou popularitu a posici, toho jsme ee věru ani
ve sou nenadáli. Pan purkmistr královéhradecký pod
lehl terroru ulice, zalekl ae biče, kterým pokrokové
noviny po několik týdnů před sjezdem nad hlavami
ustrašených otců města mávaly a zalezi, když bylo
ma jako blavě občanstva nejen svobodomyalného, ale
i konservativně-katolického konati svatou
povinnost domácího pána, aby podstřechouměsta
svého podle dávno u všech slušných a vzdělsných
lidí ustáleného starého mravu uvítal četné ty vzácné
bosty, jiš z Čech a Moravy z daleka do města za
vítali. Nesamostatnost, ustrašenost a nerozhodnost
špatně sluší starostovi staroslavné obce, nadtož také
ještě svobodomyslnému zástapci lidu na sněmu zem
ském.“ K tomu podotýkáme. Pan starosta dr. Ulrich
dobře ví, jak umírněně ai vždy proti němu počínala
naše „Obnova“ Přímým rozkazem p. biskupovým
stalo se, Že jsme pomlčeli o násilném jeho po vzoru
„kulturkampfu“ zasažení do čistě náboženské slavnosti

v Hradcir. 1901©jakjentaktnímasmířlivýmjednáním
p. biskapovým, který sám děti ku sv. s; vědí připra
vití přišel, se věc po tichu odbyla. Ale snad právě
proto se p. sterosta dr. Ulrich katolíků nebojí.. Ze
smířlivost, ústupnost a láska zasadil katolíkům
zdejším « biskupem v čele ránu novou! Pbdo
týkáme, še má Č. V. pravdu, povídá-li, že se
ejesd měl konati v Chrudimi. A zase to byl pan
biskup, který svým vlivem to způsobil, de s
konal v Hradci. Ne proto, jak Č. V. mylně se
domnívá, še se měli avětiti věňe, — to byla jen ná
bodná okolnost — ale proto, že se Hradečanů kdysi
nemile dotklo, když po vymalování kostela biskap=
ského, na něž mnohé tisíce p. biskap dal, nikdo ani
n Pán Bůh neřekl, a pan biskup potom Chrudim
městem svým (Kafarnanm) nazval. Měloso tedy letos
ukázati, že i přes tu bestaktnost chtěl odp. vrobní
pastýř náš ukázati amířlivost a lásku k městu tak

divně vděčnost ukazujícímu. Kdyš p. starosta dr.
Iriob tekhle zachází s kutolíky a biskupem, nebudeme

Hradec Králové více obtěžovati.| Snad páni
z Osvěty nahradí šivnostníkům hradec
kým ten zisk, který jim ujde, když so katolíci
městu s tak nepřátelským purkmistrem vybýbati
budou. Za peníze se dát urážet, to žádají páni
s radnice na nás mnoholl! Pozorahodno jest, že
V. praví, že jsou tu jisté poměry v Hradci
Král. nejhorší. Paalo se drnbdy, že tři města na
českém východě soupeří o primát (prvenství), Cbrodim,
Pardabice, Hradec. Až posud zvláště sídlo biskaporo
k tomu přispělo, že ae Hradci tento primát přiznával.
Pan starosta enad ještě ví, že za jeho vlády nalípaly
se před lety poaměšné plakáty proti p. biskupovi na
roby města k obvoselení všech uličníků. Tonkráte
přišel odprosit p. biskapa, věděl, co by znamenalo
přesídlení biskupa = Hradce do Chrudimi. Alo od té
doby ponětí se do boje proti církvi zne. A daří se
ma to zajisté. Má Hradec Králové primát v něčem,
ale kulturní vyspělost to není. Takoré poměry jsou
v Hradci nesnesitelny. Před několika jen pokrokář
skými křiklonny se stále celá našo městská správa
klaní, a kraby poplatníků bývají ignorovány. Fokro
káři pošpinili nedávno město naše babskými klepy ©
znemravnělosti zdejšího občanstva pro poklesky as 5
lidí a správa obce ani neuznala za vhodné hnáti
utrhače k odvolání, ačkoliv každé malé dítě ví, kdo
vlastně jest tím pachatelem skandálů v „Osvětě“.
Jest pravda, že p. starosta dr. Ulrich jest do jisté
míry zavázán za savézvolení vdělností ka radikalníma
vyrábiteli obecních starších, ale to platilo před 9 laty.
Dnes se situace změnila následkem změny v seznamec!
voličských. Dnes budou neodrislí voličové II a L
sboru voliti ai porkmietra, proto nutno 8 touto smě
něnou situací také počítati.

Dople z kruhu čtenářstva. | Doslechli
jeme, že před sjezdem katolíků českoalovanských ně
kteří páni so podepsali na provolání, jež vyzývalo
majitele domů, by nevyvěšovali praporů; dočetli jsme
se pak, že při známém „trucprůvodu“ dne 24. odpol.
kráčelo v čele 8 pánů, nově volených výborů III.
eborn. Prosíme uctivě, by jména pp. jmenovaných
byla v „Obnově“ uveřejněna, abychom při nákopu
věděli, kdo jest naším nepřítelem. Minulyf časy, ve
kterých katolíci z nepochopitelné dobroty dávali vy
dělávati peníze svým nepřátelům, kteří peněz z kato
lků nabytých užívali ku podpoře projevů protikato
lických ať tiskem, ať jiným spůsobem katolické
náboženství hanobících. Víme, že jsou v Hradci Král.
lidé, kteří umějí dělati politika „protiklerikální, ale
ještě lépe i při tom „klerikální“ peníze strkati do
kapes. Mimochodem řečeno poznamenáváme, že budeme
od nynějška rozhoduě se stavěti proti tomu, by byl
podobný sjezd pořádán ve městě, kde nešetří se ani
nejobyčejučjších pravidel slušnosti a pohostinství a
které jest pod tyranidou známého městekého fankci
onáře.

Duchovní cvičení kměžská v Hradci
Králové řídil a konal sám Vrchní Pastýř ndp. biskup
Edvard Jan, jenž po slavnostních sice, ale přece avr
chovaně unavojících dnech sjezdových nennavně se
podjal tohoto apoštolského úkolu. Obětavá snaha
Vrchního Pastýře odměněna byla přehojnou účastí die
césního dochovenetva, takže prostory semináře nesta
čily ani pojati všecky účastníky duchovních cvičení,
Bylo by žádoucno, sby pro podobnou předvídanou
návštěva byly také přiměřené disposice učiněny ku
zaopatření natného přístřeší přišlých hostí. Účastníků
bylo 210.

Dar. Nejmenovaný dobrodineczapravil veškeré
tiskové výlohy « katolickým ejezdem v Hradci Král.
spojené v obnosu několika set korun. Zaplať Pán Bůh!

Přednáška. Sič. M. A. Blažková,majitelka
českoslovanského pensionátu v Paříži, v neděli dne 7,
září v 8 hod. večer přednáší v Adalbertinu o životě
a poměrech francouzekých a o založení dotčeného ú
stava. Výnos ve prospěch pensionátu v Paříši zalo
ženého pro nemajetné samostatné učitelky, vychova
telky a jiné slžby hledající dámy z Čech. Pánům
různých povolání udělují se různé vysvětlení a rady.

Neštěstí. U zdejšího epeditenra p. J. Richtra
zaměstnaný kočí J. Frank jel dne 31. srpna 8 pořo
zem na stěhování nábytku do Dobrněky. Na cestě
neopatrností spadl a vozu a dostal ae pod kolo, které
ma přejelo prsa. Ubožák dodán do zdejší okresní ne
mocnice. Poranění jeho jest těžké, tak ža se sotva
uzdraví.

Oběť bříšné lásky. FrantiškaHeichrtová,
24 roků stará služka s Holic, měla důvěrný poměr,
který nezdatal bez následků. Aby před světem hanbu
svou zakryla, požila prudkého jedu. V beznadějném
stava dopravena do hradecké nemocnice, kde dne 30.
t. m. semřele. Oběti lehkomyslnosti mladické se množí,
ale avůdcové v skrytosti bezpečně bez trestu si hoví,

Ztráta. Cestou z Plotišť ke Hradci Králové
ztracen zlatý dámaký řetízek. Poctivý nálezce se žádá,
by jej za odměnu odevzdal na policejním komisařatví.

Pouť do Smržova podniknekřesf.-social.
spolek paní a dívek z Hrados Králové, bude-li pěkné
počasí, ve čtvrtek o 6. hodině ranní. Vyjde se z chrámu



Páně sv. Ducha, kde bude o půl 6. hod. slonžena měs
svatá. Návrat večer. Prosí se o hojnou účasť.

Křesť. sociální spolky katol. pamí
a dívek z království Českého měly a příležitosti
katol. sjerda v Hradci Králové valnou schůzi v neděli
24. srpna o půl 2, hod. odpol. v Adslbertinu. Přítomno
bylo 170 delegátek. Vadp. kanovník megr. dr. Barian
uvítal všechny vřelou řečí. Při volbě na to zvolena
byla pí. Haskovrá = Hradce Králové za předsedkyni,

Í. Lóvová a sl. Karabcová za místopředsedkyně, pl.
Lan rová a sl. Hasmanová za zapisovatelky. Paní
Hasková vítá všechny arječně. Pozdrav přináší z Prahy
sl. redaktorka Hasmanová, pí. Valtrová z Hradce
Král. podává zprávy o činnosti spolku, rovněž i sl.
Karabcová z Kostelce n. Orl.; pí. Egrová přináší
pozdrav z Karlína, pí. Tůmová pozdrav a zprávu 0
činnosti z Nov. Paky a sl. Jakabcová ze Semil, kte
rášto pak jala ne přednášeti o odborovém adrožení.
Bída lidská a přetížení zvlášť žen nutí k vážnějšímu
uvažování. Bůh dal lidem jistá práva Jsou-li jím
odpírána, mohou se brániti. vždyť i zvíře dostalo od
Boha různou zbroj na obranu. Revolucí, násilím zbu
dova 6 rozpadne se. Zlepšení prměrůstátu ponechá
vati, svědčí o slabosti a lenivosti. Továrníci mobli by
dosti dělnictva pomocí, ale není tu porozamění. Církev
uv. svými zařízeními pracuje stále ve prospěch ubo

.hých. Ale dle všech známek s pomocí Boží nejjistější
pomoc kyne dělnictvu ve svépomoci. Mezi spolky
svépomocné patří především spolky odborové, Slečna
řečnice promluvila pak o vzniku odborových spolků,
vyložila stanovy a výhody odbor. sdrnžování. Za
všeobecného potlesku přeunáška skončena. — | Ježto
už doba pokročila, vzdala se drubářečnice alč. Roz
sypalová slova. Na to msgr. dr. Josef Burian podě
kovav paním a dívkám za hojné účastenství povzbudil
je ku práci, neboť žena při součinnosti křesť.-sociální
má veliký úkol. Pak byly vykonány volby do výboru
zem. sdružení křesť -sociálních žen a dívek. Pro tento
rok zvoleny: pí. Haaková, pí. Lóvová, slč. Haamanová,
elč. Jakubcová, pí. Daňková, pí. Egrová, pí. Niklová,
pí. Cmíralová, pí. Lustigová a slč. Tichá. Za místo
schůze delegátek pro příští rok navržena Praha.

Záložna v Hradci Králové. Za měsíc
srpen vloženo K 83.699 68, vybráno K 78.950'64, zů
statek K 1,994.630 70, Půjčeno K 56.76960, eplaceno
K 42.206-13, zůetatek K 1,267.930*33. Počet účtů
2.403, pokladní obrat K 282,356-10, záruční fondy K
99.3786—

Úmrtí p. Karla Biasse, c. k. stavebního rady.
Zesnul, zaopatřen svátostmi amírajících, v pondělí dne
1. září t, r. o 6. hod, ranní v 68. roce věku avého ná
sleukem choroby, kterou mohla včasná operace anad
předejíti. Zesnulý úředník byl pro svou přívětivou
povabu v krazích občanských oblíben. Pohřeb konal
Be ve středu dne 3. září a byl důkazem této obliby.
R. i. pp — V Písku 30. srpna náhle zemřel c. k
professor náboženství a spisovatel P. Jos. Nedvídek
V560. roce věku evébo. R. i. p.

NaSanatorium v Janských Lázních
dále přispěli: Z vikariátu Rychnovského: vdp. V.
Kleprlík, koneist. rada, bisk. vikář a děkan v Rych
nově n. Kn. 100 K; po 10 K: pp. Jan Urban, farář
vo Vamberku, J. Šrámek, vík. sekretář a far. v Neb,
Rybné, K. Fink, farář v Knnětátě; po 6 K: pp Fr.
Tomíčsk, bisk. notář a farář ve V. Úříně, St. Kosan,
gymn. katecheta v Rychnově, Frant. Kobánek, kaplan
v Rychzově n K.; 4 K: p. L. Jelínek, koop. ve Sku
hrově; 3 K: p. Josef Róasler, knop ve V. Uříně; po
2 K: pp. Fr. Král, farář v B Ujezdě, Ferd. Blechu,
děkan v Solnici, Ferd. Audrlický, farář v Černiko
vicích; po 1 X: pp. J Čížek, vik. sekret., b. notář a
farář v Dobrém, Fr. Dostál, kaplan v Solnici, Jinlř.
Jakabička, far. ve V. Zdobnici; z vikariátu Novobyd
žovského drubá sbírka 145 K; dále pp. V. Píšl, dák.
v Opatovicích n. L. 16 K, Frant. Říb, kaplan tawtéž
24 K, Ferd, Vlček, far. v Nové Vsi 7 K 20 h, Josef
Kratochvíl, far. v Babicích'na Moravě 20 K; vikariár
Králický 600 K, dp. Aug. Kristian, kapl. všestarský
82 K; z vikariátu Vrchlabského po 5 K: pp. Frant.
Tschertner, děkan ve Vrchlabí, J. Stříbrný, farář v
Branné, Josef Pauer, farář v Jablonci, J. Hettlach,
děkan v Jilemnici, Fr. Proschwitzer, vik. sekr. a far.
v Niederboťfu, Kavan Al., farář v Poniklé, Břeský V.,
farář ve Štěpanicich; 10 K: Fr. Pacholík, děk. v Roz
tokách; po 6 K: pp. Fr. Koblischke, faráž ve Lhotě
Zálesí, J. Sedláček, děkan v Kalué; po 4 K: pp. P.
Šimek, farář v D Branné, J. Kuhn, b. vikář ve Stu
denci, V. Kejzlar, farář ve Vidochově; 3 K 40 hb: p.
J. Votočka, děkan v Rokytnici; 3 K: p. J Nosek,
kaplan v D. Kalné; po z K: V. Ebl, far. ve Schwar
zentbalu a J. Erben, far. ve Spindelmůhle; po 1 K:
pp. Alois Watlich, farář v Lanové, Em. Alliger, farář
v Křížlicích, A. z Altenburger, farář ve Vítkovicích.
Za všecky dary volá srdečné „Zaplat Pán Bůh“ a o
další příspěvky prosí b. Konsiatorium v Hradci Král.

Poutní průvod ma Rožberk vpondělí
na den Narození P, Marie vyjde z Pouchova o půl
třetí hod. odpol.

Na bojišti a Hradce Králové
koná s0 posvěcení nově zřízených pomníků padlým
vojínům z r 1866 a sico: Dne 7. září 1902 r 10 hod.
dopol. v Rozběřicích uvěcení pomníku c. a k. pěšího
plaku Dentschmeistrů č. 4., který svým nákladem
postavil vídeňský komitét pro zřízení pomníků. —
Dne 21. září 1902 v 10 hod. dopoledne u lesa „Svíbu“
svěcení pomníku c. a k, pěšího pluku šlechtice z
Probeztů čle. 61,, postavený nákladem c. a k. důstoj
nického sboru.

Z Čerallova. V době naší, kdy se všech
nepřátelských stran bojuje se proti av. kříži, jest
potřebí, aby dobří katolíci tím více ke kříži, v němž
páea u vítězetví naše, luuli a jej vřelemilovali. Láska
tato ukazovala se 8s strany věrných katolíků čeruilov=
ských vždy, zvláště však v letech posledních. Jen

+v tomto roce byly pořízeny dva nové, kamenné kříže
a dva obnoveny. Posledně byl v srpna již starý dře
věný kříž ua kopci k Libřivům nabražen novým ka
menným a slavnostně posvěcen od vdp. děkana Jana
Fr. Seidla na památka 2óletého jubilea panování sv.
Otce Lva XIII. Svěcení účastnila se ve velkém počtu

katolické jednote zdojší a praporem. Naděená slova
vidp. děkana, která před svěcením promluvil, jistě že
pronikla k ardcím všech přítomných. — Dne 8. září
v den Narození Panny Marie bude slavnostně posvěcen
obnovený kříž na blavní věži děkanského chrámu
Páně av. Štěpána, který bouří dne 7.srpnabyl atrden.
Svěcení vykoná vadp. generální vikář a kapitolní
děkan dr. Alois Frýdek £ Hradce Králové. Slavnost

ná o 0. hod. ranní kázaním vldp. dra. Fr, Šalce,
onsist. rady z Hradce Králové. Členové katolické

jednoty ne žádají, aby © praporem a odznaky již8. hod. byli připravení k uvítání vznešených hostí.

Na Hůrce « Nechanicich pořádánjest
v neděli 7. září 1902 úřednictvem Jeho O. hraběte
z Harrachů, zpěváckým apolkom „Hlahol“ a včelařským
epolkem v Nechanicích zahradní koncert spojený se
zpěvy, tombolou, koulením v kuželky o ceny, poštou
atd. o půl 3. hod. odpol, večer věneček. Čistý výnou
věnován bude na postavení poiníkn zemřelému panu
MUDr.Jana Štrossovi, Za nepříznivého počasí odbýván
bude koncert v prostranném sálem.

Návrat do církve sv, Dne16.t. m.složil
vyznání víry v děkanském chrámu Páně v Jaroměři
dělník v mydlářské továrně p. Čeňka; před tím byl
vyznání evang. reformovaného.

Na jubilejní reálce v Kostelci nad
Orl. a právem veřejnosti konati ae bode zápis a
přijímací zkoušky žáků hlásících se do I. třídy dne
17. září od 8—10 hod. v ředitelně ústavu. Zápis žáků
přicházejících ze škol měšťanekých aneb z jiných škol
středních konati se bude dne 16. září od 8 do 10
hod. Bližší zprávy lze si vyžádati u řiditelatví ústavu.

Hospodářsko-průmyslová a umě
lecká výstavu českého severovýchodu
v Hořlejeh bude uspořádána od I. do 31. srpna
příštího roků. Na ní má býti zobrazen hospodářský
a kulturní stav celé neverrvýchodní čtvrti českého
království. Z té příčiny vybízíme všecko občanstvo
našeho okresu, i všecky své pp. čtenáře, aby výstavy
té hojně se účastnili aojejí zdarpracovali, aby okres
naš nezůstal za okresyjinými, které, jak se dovídáme,
pilně na výstava se připravují. Přes 60 měst a 26
okresů severovýchodu českého bylo k súčastnění se
na výstavě pozváno, a za vyslání avého zástapce do
širšího výbora výstavního podádáno. V době výstavy
konati so budon © Hořicích četné alavnoati asjezdy,
mezi jinými slavnost odhalení Smetanova pomolku, a
sjezd živnostníků, zemědělců a obchodníků ze zemí
českoslovanských. O četné odměny pro vystavovatele
bude dle možnosti co nejvíce postaráno, aby i v této
příčině plného uspokojení se docílilo,

Slatinné lázně Velichovky u Josefova
do 27. srpna navštívilo 560 lázeňských hostí,

Dívčí ferlální osada v Cerekvicl u
Hořle vykonala dne 22. arpna celodenní výlet na
Konětickon Horu. O půl 7. hod. ranní vyjela vlakem
do Král. Hradco, kdež byly již chvojí ozdobené vozy
připraveny, a to ochotou pánů: K. Machka a Vože
nílka, rolníků ze Střebše. Po Shodinné cestě přistály
na Kunětické Hoře. Když se dívky posilnily, prohlédly
si zříceniny bradu. A komu máme děkovati za po
žitek ten? Jsou to kromě pp. jmenovaných zase naši
dlouholetí příznivci a neunavní průvodci kolonie vele
ctěný p. MUDr. Ant. Machek = chotí svou, kteříi
zde hojná děti pohostili, Za vemelénálady vraceli se
všickni večerním vlakem do Cerekvice. — Ve čtvrtek

podívaly se dívky do krásných lesů Miletínských,
kamž pozvány velect. p. Zajíčkem, lesním v Maňovi
cích Zlo očekávalu děti výborná a bojná svačina,
ktervu upravila velectěná choť pěna. lesního. —
Osadá feriální darovali: pp. Jan Jaroš, říš. a zem.
porlanec 2 bl, bramborů, máslo a vejce; Josef Ada
mýre, rolník v Rusku u Hradce Král., vejce, máslo,
tvarob, čočku, brách a ovoce; slavné Vodní družstvo
z Černilova pytel mouky, ", hl čočky, '" bl brachu,
25 kg rýže a z kg kávy; dp. P. J. Kalaš, děkan
v Hněvčevsi, poslal dětem chléb a má-lo na 2 svačiny
Všem těmto šlechetným dárcům vzdává správa kolonie
vroucí dík!

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

Kdo obsazuje místo regenschoriho.
Die výnosu c. k. místodržitelství v Praze ze dne 28.
července 1902. čís, 167868 zrušilo c. k. ministerstvo
kultu a vyučování výnosem ze dne 9. července 1902
čís. 21276 na základě rekuruu voledůstojného biskap
konsistoria rozhodnutí c. k. místodržitelství zá dne
4. ledna 1902 čís, 189.194 z r. 1901, týkající uo obsa
zování místa řiditele kůru při farním kostele v Ronově
a rozhodlo, že právo k obsazování místa řiditele kůru
u farního kosteln v Ronově církovním orgánům samým
přísluší, poněvadž praxe obsazování tohoto místa
patronátním úřadem ve srozamění s farním úřadem,
jak od roku 1874 se dělo, není ještě žádnou známkou
práva zvykového a proto není též žádným odporídu«
jícím titulem, ze kterého by právo patrona nu usta
novování ředitsle kůru odvozováno býti mohlo, u ko
nečně ustanovení občan. zákona o vydržení práv na
obor práv veřejných žádný vztah nemá, mimo to všěsk
dle $ 1485 všeob. zákona obě, pro vydržení práv
oproti kostelům stanovená Ibůta 40 roků dosud ne
uplynula. —

Modernígalerie království Českého.
Již dne 13. dubna 1901 vlastnoručním listem ata
novil cfenř, že v Praze bude z prostředků od něho
věnovaných zřízena galerie pro moderní malířství,

plastika a architektoru. Tato galerie má přejíti v
trvalou a nezcizitelnou držbu Čes.královetví a v ní
na věčné časy zůstati. K tomu účelu věnuje Jeho Va
ličenatvo jistinu % milionů korun, jež má býti ode
vzdána zemskému výboru královatví Českého. Jeho V.
schválil už takó oanorn zakládacího listu a jmenoval
předsedou tajného radu Jana braběte Harracha, místo
předeedou tejného radu dra. Jos. Baernreithera, před
sedon českého odboru poslance dra. Karla Kramáře a
před. něm. oaboru univ. prof, dra. Wiesers, Zemským
výborem království Čes. za členy tohoto kuratorie
jmenování: posl. K. Adámek v Hlinsku, Eugen hrab.

ernín z Chudenic, profesoři pražské akademie umění
Hynais a Myslbek a posl. dr. Pippích z Chrudimi,
Ministr kultu s vyočování členy téhož karatoria jme
noval: v. staveb. radu J Hlávku v Praze, profossora
J. Kotěru, Fil, hrab. Steruberga, řiditele pražské školy
umělecko-průmyslové J. Stibraln a profesora nniver
sitního dra. J. Stupeckého. Stejný počet členů kura
toria jmenován i pro odbor německý.

Čechy Moravě. Na Moravě ze Y, české
dosud žil český lid jako chadý nájemník u bobatého
domácího pána. Němci ve všem ukazují svoji moc,
kterou mívali, dokud byl zde lid český nepokročilý.
Lid český, maje v povaze savé z dob uvé odvislosti
mnoho národní lhostejnosti, málo sebevědomí a erážen
jsa vždy okázalostí Němců, jen stěží a pozvolna na
bývá oné rozhodnosti, onoho sebevědomí, jaké mu
patří a sluší jako rovnocennému kmeni ve vlastní
zemí. Lid moravský nemá avého hlavního města. Brno,
které ve skutečnosti má českou většinu obyvatelstva,
na venek jest městem německým, nešetrností a zpap
ností vládnoucí menšiny německé. Český lid v Brně
trpí tím více oněmi vlastnostmi Jidu moravského. Zde
vidí na všem zevním, okázelém moc téch Němců, a
malost naši. Vidí-lí na př. hrdé, nádherné divadlo ně
mecké a naše, nevkusné, chudé divadélko, jeet tísněn
k zemi, sebevědomí v něm dašeno a malost vniká ma
v duši. Lid brněnský potřebuje k své výchově důstoj
ného, vznešeného, imponajícího, ztělesněného ideálu
jeho snah, jenž hrdě hlásatí bude v ulicích brněnských
českému lidu jeho sílu, jeho pokrok, bude v něm ba
diti jeho seberědomí, odvahu k boji, ku práci a ne
přátelům puk naši sílu, naši nezdolnoat a vzbuzovati
u nich úctu a vážnost k nám. Takového stánku po
třebuje nejen lid broěnský, ale i český lid celé Mo
ravy, aby rád spěchal do svého hlavního města, zde
napájel duši avou silou, sebevědomím, nadšením, umě
ním a dobrem. Brno bude tak zvýšeným přítokem
lida českého z Moravy utávati se méstem českým. A
Morava s českým hlavním městem jest zemí českou —
Česká Morava. České Čechy budou pak takovou mocí,
o níž dnes pouze sní nejodvážnější české hlavy, budou
mocí, jež uskutečniti může ideály o českém samo
statném státě. A otázka důstojného českého divadla
jest v tom řetězu otázek na ta dobu první, Město
české techniky a v brzku české university musí míti
důstojné divadlo, jež by bylo Moravě tím, čím bylo
a js Čechám Národní divadlo v Prazel Sesterská Mo
rava obrácí se na šťastnější své bratry v Čechách,
aby ve chvílích radosti a nadšení Moravy splynuly se
sesterskou zemí v radosti, nle také v obětavosti. Mo
rava doufá, že bratři z království u tonže radostí,
tímže nadšením, s jakým v r. 1881 přispívala Morava
na zlatou kapličku, nad Vltavou zbudovanou v bez
měrném nadšení Národem sobě, budou přivpívati na
drabý důstojný chrám českého umění na sesterské Mo
ravě, že lásku eplatí Moravanům láskou, obětavost
obětavustí. Že víra, naděje Moravanů nejeon bezpod
statny, o tom mlnví skvělé ocenění významu českého
divadla na Moravě Družstvem Českého divadla v Praze,
které věnovalo na stavební fond moravského divala
v Brně dar 20.000 K, aby tak dalo jasný, zářivý pří
klad všem českým duším, aby k nim volalo velikými
skatky ušlechtilých srdcí: „Přispějte bratřím v sesterské
Moravě štědře a hojně všichni bohatí i chndí, každý
dle možnosti, všichni v celém našem království.“

Lurdy. Poněvadždoandze třinácti set far
(z 1900) nepřišla žádná odpověd stran příspěvků na
votivní dar do Lurd, prodlužují lhůtu do konce zůří
a prosím snažně, aby roi laskavě bylo oznámeno, kolik
881 bude z té neb oné farnosti na dar ten zasláno
do konce roku 1902, Leopold Kolísek, farář v Před
klášteří u Tišnova.

Obtěžování král. hlav. města Prahy
a obcí sousedních nesnesitelnými zápachy, vycházejí
cími z různých okolních továren, přičítáno vůbec to
várném emíchovským, Avšak tovární závody na Smí
chově, které kdysi kouřem obtěžovaly, jsou již dávno
arovnány se zemí. Stávající pak závody na Smíchově
nikterak obtěžoveti nemobou, neboť nevyrábějí vubec
žádných výrobků zapáchajících a topení jich vybovuje
podmínkám úřadem živnostenským předepsaným, Jest
však vševbecně známo, že prvním a najvětším zdrojem
výparů zdraví lidské v okolních obcích, tedy i v Praze
ohrožujících jest lihovar firmy Fiechla synové na
Zlíchově. Praba, Smíchov u ostatní obce zápachem
z lihovarn toho vycházejím obtěžované protestovaly
proti stavbě i každému rozšíření jeho, nle marně. Pro
výhody finanční trpěti musí tisíce poplatníků u sta
tisíce obyvatelů nevýhody zdravotní,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 30. srpna 1902. 1 hl,

pšenice K 1200—1260, Hta K 980—1060, ječmene
K 800—6 60, ovsa K 500—6-20, prosa. K 00:0—000,
vikve K 00'00—1000, hrachu K 20'00—2200, čočky
K 00'00—23'00, jahel K 1800, krup K16:00"—2400,
bramborů K 280—320, jetelového nemens bílého
K 96'00—00'00, jetelového semene růžáku K 2000
—22 00, máku K00'00—00'00, Jněného semene K 00-00
—0000, 100kg.žit, otrub K 12-00,pšenič.otrub K1150,
1 kg. másla K 2:00 —224, 1 bg. sádia vepřového K
176—0 00, tvarobu k 0-28—0-32, 1 vejce 6 bh. Jedna
kopa okurek K 240—300, jeden g cibule K
00-40—1'00, jedna kopa drobnézeleniny K 1:00—3*00,
1 kopa zelí 640—700 K, 1 pytel mrkvo 1:60—1-80,
1kopa saláta K0:00—0:00, 1 kopa petržele K 1*20—1*60,
1 kopa.calere K 1-30—1'B0.



Upomínka na katolický

kádádda,

Skvostné fotografie ve dvou různých vydáních,
slavnosti na náměstí dne 24. srpna v Hradci
Králové, doporučuje po K 2, zarámované aza
sklené v libovolných rámcích od K4 doK 7

umělecký závodJ. Eieslicoha
v Hradci Králové.

Též doporučujidopienice téhož druhu, které
co nejdříve vyjdou.

KOOOOOOCA
Sklad papírny

©„STEYRERMUHL“
v Alchberkn (H. R)

Aynehk Úotoček
velkoobchod

S papírem a školními sešity
V PRAZE,

Mavličkovo nám. 28, v doměbanky „Slavia“

doporučaje se ctěným závodům

papírnickým knihtiskařským
a nakladatolským

k dodání všech druhů papíru psacího, li
stovního, tiskového, obálkového, kreslicího
a j., rovněž sešitů ka psaní akreslení pro

školy obecné u měšťanské.
Specialita:

Papír ilustrační tiskový na díla
ve skvostné úpravě.FREE

První český katolický závod ve Vídni,

František Ruber
Dílna ku vyšívání

"a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

Vídeň,
VII. o., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku sasílá
Se vše franco.3SAP 0PP 0

: RUF-Pozor: "BE

Všechny stěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozoráujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6. t. r.veškeré U
weliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh 6 velkými reklamami

uvedenyaž jsou zakázány,jelikož zdraví lidskémujako škodlivé uznány jsou.
6

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci 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.

ešker. druhů a každé množetví
Jabika upuj 2edle dohodnuti.

Webu haabakus bastacdka
Ďeské paní a dívky!

Starou českou firmou již po 73 léta
stávající:

M. C. Buvy syn
ve Vysokém Veselí nad Cidi.

uvedena právě do obchodu

slovanská

maliční káva
— ve prospěch —

Ústřední Matice Školské.

Jest to vydatná přísada ke kávě dobrou
chuťevyšující. — Odebiráním Buvovy
Slovanské kávy docílíte trojího účelu:
koupíte dobré aboží, podporujete
„Ústřední Matičku“ a zároveň i

domácí průmysl!
K dostánív Prašské tržnici a

ve všech obchodech.

Ř
+

TYTYVYTVYTTTÝTYT

trěnů041frdudvárýcý:0:0:0V00jněujeýčjrVl

hhbak

ZETTFFFFTFM
Kostelní náčiní

Weg“vlustní výroby"i
v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

K době kašle a chrapotu!

TareckýMod20mochranný prostředek co

parfumoje dech,
uklidňnje hla

= sivky,pro pěvcea řečníky důle
žité, .

takový i všude uznán

pro ele
gantní svět naocenitelné. Jediné pravé, záko

nem chráněné vyrábí

První česká akciová společnost to
váren na orientální enkrovinky a čo

koládu dříveA. Maršner,
Královské Vinohrady.

K dostání v lékárnách, u kopců, lahůdkářů,

droguistů, cukrářůatd.

OÚ
Stavební místa

při erární silnici na Nový Hradec Králové vedoucí,
poblíž továrny p. A. Petrofa, ve výměře 1korce
105 čtver. sáhů, mimo to

© louku
u Střebše ve výměře 2 korců 562 čtver. sáhů
výhodně prodá

Záložna Králohradecká.

Jkkkkkkík
Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v 6ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

Kongregace školských sester d E. D*
otevře počátkem školního roka 1902/3v ústavě
císaře Františka Josefa I. v Hradel Králové

kurs pro pěstounky.
V kursu tomto mohou nabýti vzdělání

theoretického i praktického netoliko bodoucí
pěstounky, ale též dívky, které seznati chtějí,
jak by se sútlými dítkami zacházeti mělo, aby
se duševně i tělesné zdárně vyvíjely.

Zápis do kursupro pěstounky bude se
konati dne 10. září od "99 do 11 hod. dopol.

Žadatelky přinestež k zápisu: 1.)kýšav hist;.2.) poslední vysvědčení školní; 3.) lékařské
vysvědčení o tělesné způsobilosti ; 4.) krasopis,
písemné úkoly, výkresy a ženské ruční práce
posledního školního roku. Je-t-li žadatelka
v posledním školním roce školy nenavštěvovala,
předloží též vysvědčení mravní bezúhonnosti.

1. Zkoušky přijímací konati se budou dme12. a 18. září.

Ku přijetí je žadatelce třeba, aby jí bylo
při počátku školního roka nejméně 16 let.
Nedostatek stáří se nepromíjí.

[aotztejpeddáný15808-0pudriboéní rá En Du VVhák|

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticieh)

doporučuje P. T. věledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
se na požádání franko zašlou.

JROOOHUHNNU

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechnyv ten

odbor

WB“ náležejí
) ci před

měty
levně a

přesně
Ť zhoto

vuje sirotčinec
>Růžencová výrobna:

Praha [., Konviktská ul. 296.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

D00 D0DDD ODO 0 ODD DODO 020050000000000000000000
=)

Soáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důsť. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských 4 dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboší, řelězy,ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré *
druhy skvostů. Optické zboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav
Srančáh,Kaldé hodiny

BRAND0000DOVODND:00008700000000B.000000.00000000000000000000004000ODOU 0obi ne Modinářskýa slatnický sávodny) a
: řučí se 3roky ,
3 Moprámý České Gřebové

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesilají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

ORP- Výhodné podmínky platební ber svý
šení cen. "B

ORD00000001100010007000000005000T000300LDN
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© ve vkosnéma levném provedeníCd

PSJ přesmě dle předpisů církovních v kašdém slohu„E
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

22|
ů

e Největší sklad ©
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek flanelových i proší
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, předREX)

DYbc(Di

c7VANA,Dá věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů. košů, cestovních v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
DE dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd. Votograflea nákresy u velikémvýběruna přáník na

ed hlédnutí franko zašleme,( E firmy

JA STOdPA
v Praze, Václavské náměstí č, 32.

1 MD,

Un Nejlepší odporučení!| Plánya rozpočtyaeneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.
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Veledůst. duchovenstva, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovární ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartače na
vlasy, houby k myti, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočaím
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Natom a
Schaviasg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I sl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním nebo
penize vrátím.

Vůbec veškeré toiletul zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Pří větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a eprávně 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 velkóm i malém

Praha I., Ellščinatř.1 n. = baůh

| TOVÁPNAwa
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
k ve Vysokém Mýtě n
K dříve cávod na aušitkování ovoce,saložený©
T r. 1886, nejstarší svčho druhu v Čechách M

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
wino, bílé i červené.vino borůvkové (medici- |
ualu),vína sladkáa víno Šumivé (šampaňské.)

pozorujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku |
1891 na jub výstavě v Pruze: stříbrnou medaillí
státní a diplomem slaté medaile, a mnohýmiji
nými diplomy s právem ražení slaté medailie.

Vzorky zdarma a Iranko.

Langhans c. k. dvorní fotograt odporučnje ctán.
P. T. obecenstva svůj v Král. Hradci (v Adal

bertinu) nově zařízený závod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu, ———
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Robert, Šamburek
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1880.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprseuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T, duchovenstvo.
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Zakázky vyřiznjí se bez dobírky a franco. — Platební pedmínky jsou

64 měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět,

gap“ Mnoho pochvalných dopisů k disposici. jiš
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Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůet. duchovenatvu
av všudež osvědčený a mnoha doporu

čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramenii,
praporů a kovového náčiní. — Iilustr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franku se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

(80

KKK:
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabízí

Praniiškí JIrOUÍ
závod řezbářský a umělé truhlářstvív Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

B

Xze 6 % R

9 | Za příčinouméhojmenovánído- 3
čás | Stalo so mně přemmohodůkazů přízně, čs

jů | Které zůstanou mí vždy drahou upo- r
EACH SEO)

ký | minkou. jn
ví Vzdávajeuctivé díky, prosím Boha, ©

Ank aby odplatil všem, kdo na mne vzpo- V
$ | mněli,Svým hojným požehnáním!

František Kerner,
čestný kanovník, sekretář bisk, Konsistoře,

ns Oy J ry "A A MLA
(V = f é K re "| 2e 92 bohyně“ rv i E o Á

n by O“ U by A0 Ď hb m OTK,

Školní knihy
do gymnasia, reálky, učit. ústavu, ob
choc. akademie, odbor. školy, měšť.
školy dívčí i chlapecké, dále do obec
ných a pokrač. škol v Hradci Králové
a celém okresu chovám stále a to v nej
větší zásobě, v nejnovějších přípust
ných vydáních na skladě. "ší

Též antiguarní k dostání.

Knihkupectví B. E. Tolmana
v Hradci Králové

Velké náměstíč, 26., blíže lékárny, ©Založeno r 1863,
Telefon č, 17. Seznamy zdarma a franko. "již

Zo dan Kryspin,
n I Syvalterůvsynovec,ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

M6 PRAHA-I.,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 28

: nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

CAM.
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Sán ku dodání oken chrámových,
č od nejjednoduššího aš k buhu
"li tému figurálnímu provedení a

P 1 slce 1 se želežnými rámy, st
eh těmi 4 vsazením.

|CP

u sí . Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
1As vjí rada bezplatné, beze vší závaznosti

om! ku deofinitivui objednávce.

kteří syny své dávají na studie
do Prahy, doporučujeme ——

oVatováclavský

KONVIKT
pro studujíci středních škol

wPraze-li., Ječná ulice číslo 4.

Jan Horák, točím
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právé vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
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 boz zvýšení cen!

Zaračuje se zde pečlivá mravní výchova, na
bádání a přidržování k pilnému studiu. — Každý
chovanec musí se úplně podrobiti kázní v konviktě
zavedené. — Paedagogický dozor povede energický,
v obora paedagogiky zkušený duchovní, jemuž přidě
leno bade několik asistentů (filosofů a techniků, kteří
budou ned prospěchem 1 chováním sa studujících stále
bdíti, s nimi látka učební opakovati e jim (zvláště
slabším v studiu pozáhati.

Studující se Bpatuou známkou z mravů se ne
přejímají.

Rodičům podivány budou častěji zprávy o pro
spěchu a chování se jich synů. — O pobodlných
místnostech, jakož i slušné stravě a naprosté čistotě
mohou rodiče kdykoliv osobně se přenvědčiti.

Přiblášky přijímá: Správa Svatováclavského
konviktu v Praze, v Ječné ulici č. 4. a Petr Kopal,
kníž -arcib. notá“, Praha-Vyšehrad.

Veškeré dutazy be ucbotné zodpovědí,

Křestní lisy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi:

Biskupská knihtiskárna,
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Žebrák.
(Druhý obrázek z našeho sjezdu).

Bylo po třech hodinách odpoledne v ne
děli na den svatého Bartoloměje. Nemohl jsem
se dočkati, až ten sjezd začne. Pochodil jsem
trochu po městě, Ptám se, jaký je to dům
8 těma dvěma věžema na náměstí, co nemá
žádných praporů. Podívejte se na ty nápisy,
máte-li dobré oči, povídal mi jeden strýček
z venkova. — I což o oči, ty mám jako ten
orel. — Čtu, čtu. Nechce mi to nějak jít, že

to je německé— povídám. Koukám « 8 on0je to taky české. To jsem rád, ale že nejsou
prapory? — Jde tu jeden pán, zdálo se mi,
že byl z Hradce. Slyšíte, pane, dává pan bis
kup prapory na svůj dům, když je nějaká ci
sařská slavnost? © Ovšem — odpovídá mi
ten dobrý pán — vždyť i dnes má taky ra
kouský prapor. — Divná věc, divná věc, že to
ti páni církvi neoplácejí! Ale tu mne můj syn
šťouchl do boku a zašeptal mi, abych mlčel,
že v tom domě zavírají, aby si nás tu naposled
nenechali i po tom sjezdě. Máme doma ještě
oves stát. A tak jsem šel od toho domu raději
pryč, jenže co jsem si myslel, nebudu povídat.

A jsem tu tak v myšlénkách zabrán, a
kdo tu zase, jako ten pan páter, co jsem s ním
jedl polévku v Adalbertinu. I to máme na
sebe štěstí! Povídám: Lámu si hlavu zbyteč
nými věcmi, proč že tuhle nejsou prapory a
tu mi teprv taky napadlo, že jsem u těch věží
viděl jen tři pány „od města“.

A už jsem chtěl také spustit a aspoň
tomu velebničkovi povědět, co si myslím, ale
pojednou jsme tu zase u těch věží. Povidám:
Velebný pane! Tak tuhle na půlnoc je ten
zvon Orel, a ten největší z těch, co jsou na
polední strané, se jmenuje Žebrák. — Ovšem,
vždyť o něm bylo taky kázaní, že takto nikda
rád není žebrákem, ale že svatý Angastin po
vldá, že před Pánem Bohem jsme všickni že
bráci. Žebrák prosí, a chce něco. A to uěco,
co my potřebujeme, že je Bůb. Žebrák chce
chléb a duše naše že potřebuje chleba a tím že je
Pán Ježíš. — Vida, zrovna takhle kázal pan
biskup, povídám. A pan páter praví: Však vy
jste si taky pamatoval, jen se nepřetvařajte.
— Ina — takhle z té politiky to já si málo
pamatuju, a ani tomu tak dobře nerozumím.
Ale če každou neděli na kázaní chodím, tak
už si to tak pamatuju. — Měl byste být ra
daktorem — povídá pan páter. — Ale vždyť
povídám, že politice nerozumím. — Ale obi
redaktoři taky někdy mají napsat, jaké bylo

př nějaké slavnosti kázaní, a napíšou, že byloázaní o něčem, o čem ani řečí nebylo. Tak
mi to povídal pan biskup, že mu to dělají
8 jeho kázaními. — To snad ti zlí. I ne, taky
ti dobří. Divná věc, divná věc. To jinak ne
myslím, než že při celém kázaní ani nejsou a
jen tak uěco chytl, a to tak do novin dají.
Ono to je tak skoro vůbec, velebný pane, že
páni neradi kázaní | poslouchají. Je to
někdy mrzutá věc takové kázaní poslouchat.
Tak jako dnes 8 tím žebrákem. Ono „holt“
je dnes málo pánů, co jsou žebráky před
Pánem Bohem. Ale dobře to v tom kázaní
bylo, že, kdo je před Pánem Bohem žebrá
kem, je celý Bohem a Kristem Pánem —
juk pak honem, už vím — proniknnt, a že
myslí a jedná dle zákonů Pána Ježíše, a že to
je — řeknu to, jak umím — hodný člověk.
Tomu jsou ty zákony Boží nade všecko a to
nejdřív; ale on sám sobě jest až naposled. A
tak že to má být i v národě, Celý národ má
býti žebrákem před Bohem, a pak jedná podle
Pána Ježíše, a pak je to hodný národ. — Pan
biskup řekl — doložil pan páter — žetakový
národ, který je proniknut Ježíšem Kristem, je
mravněsilný,spokojený,ba i zámožný,—Aoo,
ano| Já to tak nenrním říci. Ale tomu že ří
kají „klerikalismus“. Aneračte snad ahodnout,
co jsem si při tom myslel? — Jak bych mohl
vědět vaše myšléuky? Ale ven 8 nimi! — Inn
tak tedy. Myslel jsem si, že ti páni, totiž ti, co se
nedělají žebráky před PánemBohem, jsous tím

klerikalismem již k smíchu. Tamhle na Mělníka
a tam v Praze ti nebyli klerikály —totiž ne
byli proniknuti Pánem Ježíšem — za to však
byly jejich kapsy proniknuty nakradenými
penězi. Nebyli žebráky před Pánem Bohem, ale
za to, až hanba o tom mluvit — jejich paničky
doma plakaly, jak ti jejich páni jako psi bě
hají za.. .. A jaký pořádek ostatně z toho
plyne? Mnohá taková panička má pak zase
jiného raději než svého. Fuj! Hanba! A to
jsou ti, co nám pořáde nadávají klerikálů.
Nedaleko od nás je jeden, co taky každé páté
slovo má klerikál a klerikalismus. Chodili jsme
spolu do školy, já ze vsi, on doma v městě.
Býval dosti hloupý, obzvláště z náboženství
nic neuměl. A teď? — Povážme si, on taky
chce být pulmistrem a poslancem! Povídám:
Francku, že ty tak pořáde hubaješ na ten
klerikalismus! Vždyť ty z náboženství nic ne
umíš! Kdyby tak vstal z hrobu tvůj tatík, ten
by spráskl ruce. On byl takový nábožný. —
Aloe já nejsem — odsekl mi — proti nábo
ženství, já jen jsem proti klerikalismu. — Ale
pověz mi, co ti ten klerikalismus ndělal, že
jsi na něj tak dopálen, a ani nevíš, co je. —
Klerikál — odvětil mi Francek — to dnes
nikam nepřivede. Kdo to chce někam přivést
takhle za pulmistra nebo za poslance, ten musí
být proti klerikalismu. — | A třeba nevěděl,
co tu je? — ptám se. A třeba nevěděl — vy:
skočilo z úst rozlobenému Franckovi, ale za
červenal de. Ach jé! Myslel jsem si, kdybych
tohle mohl panu biskupovi našeptat, aby to
tak v tom kázaní o tom žebráku pověděli To
nejde na kazatelně — poučil mne velebný pán.
Ovšem, ovšem! Ale já bych mu byl pověděl
ještě něco. U nás je taky jeden, co louská ta
„Osvěta“ a dělává žebráka, jenže ne před
Pánem Bohem. To on je sám dost velký pán,
Pána Boha nepotřebuje. Ale sám jsem to viděl,
jak prosil a ruku líbal hůře než žebrák, když
chtěl „proniknout svou kapsu.“ — I vy šelmo
— povídá velebný pán. — Notak toho nechmei
Ale přece něco ještě. V kázaní jsem slyšel,
že ten zvon byl posvěcen a dostal jméno
Václav. I pomyslel jsem si. Co pak z toho
bude! Svatý Václav a žebrák! Ale šlo to do
hromady. Svatý Václav se činil žebrákem před
Pánem Bohem ; byl proniknot Ježíšem Kristem
a chtěl, aby se v jeho národě všecko podle
Pána Ježíše řídilo. Kdyby tenkráte byly vy
cházely noviny, byly by křičely, že je klerikál
— pomyslel jsem si. Ale to nic, poslouchám
dále. To proniknutí národa Ježíšem Kristem
nelibilo se již tehdáž mnohým světáckým a
ač pokřtěným, přece pohanského života mi
lovným pánům, a proto říkali, že Václav, ač
udatný muž, k ničema není a způsobili, že bratr
Boleslav bratra Václava zabil. A tak to ja
podnes. Klerikalismus, to proniknutí celého
života našeho Kristem Pánem, nelíbí se svě
tákům a novým pohanům a proto dělají bratro
vražedný boj a štvou se Češi proti Čechům,
kteří nechtí býti novopohany. Boží pravda,
myslel jsem si, V Hradci je pan biskup Čech,
a kněží Češi, ale ti novopohané je mají za
vyvrhel světa. Ale rozumíme tomu. Mají strach,
kdyby zvítězil Václav — klerikalismas —
přestalo by to pronikání kapes penězi ka
tolíků a zcela jiní pánovébyli by pulmistry,
poslanci atd. Vlasť je ta poslední! — V tom
mne syn Štouchá zas. Dívám se na ten
dům s věžema, a povídám: Je půl čtvrté.
Pojďme tamhle na ten sjezd.

To je druhý obrázek z našeho sjezdu.
Zachytili jsme i ten, aby konačně, kdo chce
zdravého rozumu užívat, přece už jednou pro
hlédl, kdo to s národem, vlastí i městem
Hradcem dobře myslí. Tolik je jisto, že kleri
kalismus své kapsy vyprazdňuje, kdežto libe
ralismus vyprazdňuje cizí a své naplňuje.

Odporoučíme ten článek taky panu Dru.
Pippichovi, jenž po způsobu toho Francka řinkal
nedávno v Chrudimi do klerikalisma. Nechceme
říci, že by on 8e chtěl obohatiti, ale tolik do
volí, že mu řekneme, že bojuje proti pronik.
nutí národa Ježíšem Kristem — navěda. Jak
ale se o jeho řečisoudilo,to vysvítáz toho, že

jeden mladý občan s odbytou měšťanskou školou,
když jeho řeč o klerikalismu přečetl, řekl:
To už vrabci odzpivali.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 11. září.

(K doplňovacím volbám do sboru obecníchstarších
a k volbě nového pražského primatora. — Stati
stická knížku král. hlav. města Prahy a majetkové

poměry majitelů pražských domů.)

Za měsíc bude se v Praze jednati o doplňo
vací volby do sboru obecních starších. Dle stá
vajících rozvrácených poměrů, jaké na pražské
staroměstské radnici za přítomné doby panují,
dalo by 86 nejenom očekávati ale i souditi, že
se k volbám těm konají již nyní pilné pří
pravy. Volby tyto mají také zvláštní důlažitust.
Zvolenci jejich bude totiž doplněn abor obac
ních starších, kterýž bade z jara 1903 voliti
nového primatora, jelikož nynějšímu panu ata
rostovi dra. V. Srbovi v čase tom jeho tříletí
vyprší.

Avšak chyba lávky! Panstvo, jemuž lepší
budoucnost a prospěchy matičky Prahy na
srdci leži, doposud někde spí tak tvrdě, jako
spí rytíři ve kníž. arcibiskopském Blaniku.
V Praze hýbe se leda listí na stromech, když
zafučí vítr. Jinak je zde ticho tak, že i na
ovocné trhy dovoleno jest voziti a zde prodá
vati nezralé ovoce a dokonce i opadálky, jež
byly se stromů sraženy, Tomuto zlořádu vě
nujeme svým časem příslušnou kapitolku. Kdo
bude za rok hlavou Prahy, o to se zde duaes
nikdo nestará, tak že v ohledu tom určitého
nedá se dnes říci nic.

„Primatorský sen“ sní ovšem že na prvním
místě nynější první pan náměstek dr. Frič.
Avšak dle ubezpečení, jež máme ze spolehli
vého pramene, nebudou mu Staročeši více
přistavovati a držeti řebříček, aby s něho mohl
dosáhnouti „mladočeské hodnosti.“ To by bylo
pro pana dra. Friče velice nepříjemné zkla
mání. On totiž od pana primatora dra. Srba
velice často správu Prahy měl odevzdanou,
velice pěkně se do ní sacvičil, čavu má na
starostování dost, líbí se mutoa teď najednou
by měla býti jeho praxe ničím?

Jako další kandidát primatorství Prahy
uvádí se p. radní dr. Karel Groš. Snad on sám
ani na to nekandiduje, jsa kandidován pouze
„okolnostmi.“ A tu se kde kdo diví a ohlíží,
jaké vlastně zásluhy má tento dobrý a dnes zna
menitý pán o Prahu a národ český? Někteří
lidé dokonce chovají strach před ním, že by
byla Praha za jeho starostování „rozpuštěni“,
jako se stalo „Akademickému čtenářskému
spolku“, kterýž přečkav za 40 let nejrozma
nitější vichřice nepřízní doby v nejklidnějším
čase za jeho výtečného starostování docela
zbytečně zabynul. Jini právě proto si pana
dra. Groše za starostu přejí, aby prý to zase
tak nějak hodně chytře a šikovně navlékl, aby
byla nynější Praha rozpuštěna, že bychom si

otom založili jinou, lepší. To by ale šlo ve
ice těžko, nebot třetina nynější Prahy je

obecní — —
Dosavadní pan starosta dr. Srb 86 Bkoro

ani mezi kandidáty příštího primatorství De
počítá. Oa byl starostou staročeským, ale po
něvadž si v době jeho starostování dělali mla
dočeští náměstkové, co chtěli, skoro se v Praze
zapomnělo, že je zdo také nějaký starosta,
který se jmennje p. dr. Srb.

Zkrátka otázka příštího starosty praž
ského je méně k zodpovědění vyspělou otázkou,
jsone dnes nyní vlastně hádankou.

Jak se však situace jeví, mají konserva
tivní proudy, zejména když za radikály pan
Ort vice kandidovati nebude, velice mnoho
půdy, aby při nadcházejících doplňovacích
volbách do sbor obecních starších zvítězily.
To není nic nesnadného, postaví-li řadu mla
dých, na všechny strany čistých, vážných 8



moudrých kandidátů. Ovšem že, když se k toma
doposnd nepracuje, zvolení stoupenci žádné
straně sami do klína nenalítují.

Tolik prozatím o této záležitosti, která
co nojdříve na Praze bude své vyřízení vyža
dovati.

“ „
+

V těchto dnech vyšla statistickou komissí
vydaná „statistická knížka král. blav. města
Prahy“ za rok I899. Pisatel těchto řádků již
před kolika lety na jiném vážném místě dů
tklivě poukázal k tomu, že pražská statistická
kancelář podává publikace tohoto drahu tak
pozdě, že přestávají býti časovými, jsouce
vlastně tištěnými archivaliemi. Výtky ty došly
na příslušném místě pozornosti a činitelé,
jimž náležely, tekdy slíbili, že budou příště
„Statistické kníšky“ vydávati na místě po dvou
letech ihned za rok. Jak slibu svému dostáli,
o tom svědčí přítomná publikace, která podává
statistická data s r. 1899 teprve až na konci
roku 1902, tedy na místě za rok sa tři léta,
v době, kdy se číslicemi těmi v praktickém
ohledu nemůže nikdo více spravovati, poněvadž
nejsou více žádnou pravdou. Upozorňojeme
tedy poznovu na tento zlozvyk opozděného
vydávání „statistických knížek“ u doufáme, že
upozornění toto postačí, aby se vytýkané ním
hraní si s pražskou statistikou více neopako
valo. Pak-li během r. 1903 nebudou vydány
„Statistické knížky“ i za rok 1902, postaráme
se o to, aby byly na všech stranách zdviženy
nejostřejší protesty proti vydáním, jež různé
obce na tyto publikace činí. Starou statistiku
po letechpublikovatí a rozesíláním její ještě po
světě působiti leda u rozumných lidí smích,
to dále trpěti so nesmí.

Ze přítomně vydané „statistické knížky“
více nezmoudří a nepoučí 8e nikdo. Za tři léta
se pražské poměry změnily tak, že vydání její
působí vlastně komicky. Podávati statistická
data za r. 1899 na konci r. 1902, kdo pak to
jaktěživ slyšel?

Když při obecném sčítání lidu nejsou tiš
těné zprávy o něm za půl léta ve veřejnosti,
tu je na všech stranách proto rámus a při 8a
motné Praze klidně trpime, aby 8e pan řiditel
statistické kanceláře teprve až za tři léta se
„Statistickou knížkon“ vytasil. Dnes všade
statistika učí, kde třeba proti dvěma čtyři
stavět, čeho je kde nedostatek, čeho přebytek
a my v Praze bavíme se letos statistickými
daty z r. 1899, kteréž mají pro nás docela
stejnou cenn jako nějaký starý urbářz XV.století.

Co z něho může leda přibližně zajímati,
abychom vůbec celou ta drahocennou publikaci
do redakčního koše jako holou zbytečnosť ne
odhodili, jsou některá data o poměrech vlast.
nických, ač i ty se za tři léta značně změnily.

Překvapuje totiž závratná výše hypotečních
dlahů v Praze a na předměstích Koncem roku
1899 bylo hypotečních dluhů

FEUILLETON
Něco o amokání.

Píše J. S—a.

I.

Mám chuť nazvati smekání obtížným copem
na naší moderní kultuře,

Jdeš za deště a větru po ulici, nesešv jedné
Tuce rozevřený deštník a v druhé nějaké lejstro;
potkáš cestou nějakého pána, před nímž smeknouti
musíš, nechceš-li býti pokládán za hrubiána. Po

akt pocty a můžeš býti rád, jestliže vítr neodmění
tvou zdvořilost převrácením deštníku na ruby,
A člověk pozdravený nachází se při tom v ne
méně trapné situaci, když má podobným způso
bem poděkovati. A kdyby smeknutí neopětoval,
bylo by to horší provinění proti společenské eti
ketě než kdybys ty sám se smekáním nezačínal.
A potresceš zbytečně nejprve sebe a pak pozdra
veného.

Vůbec při nečase na ulici se zrovna musí
druh druha k vůli samé zdvořilosti bát; nejlépe
ani nikobo nepotkat, Vtlačíš si klobouk hezky
hluboko do čela, aby ti ho vítr neodnesl, a sotva
učiníš tři kroky, již musíš tuhou posici nešťast
ného klobouku rušiti,

A než přejdeš náměstí, opakovati musíš ta
kovou proceduru aspoň šestnáctkráte, div že si
čelo neoskřipeš jako nohu v úzké botě, A jsi-li
plešatý, musíš bez protestu odkrývati blýskavou
klouzačku i před krásným pohlavím, kterému bývá
holá leb podívanou nechutnou.

A za tvou namáhavou oběť zdvořilosti mi
lostivá paní se ti odmění pouhým milostivým po
kynem hlavy. Musíš odkrývati bez protestu holou
hlavu i v průvanu, třebas bys se stokrát nachladil,
Smekání má mnoho reumatismů na svědomí. Ani
v hustém zástupu ti nikdo smeknutí neodpustí,
ač musíš při tom klobouk pěchovati v podpaždí,
abys pro zdvořilost někoho nezdvořile neuhodil.

v Praze 205,725.620'08 K (4.634 domů)
v Karlíně 17,606.18610, ( 425 „)
ne Smíchově 24914.74444, (986 „)

m U Vinohradech44,769.956:46 „ (1.048 +)na Žižkově 28,902.536-90 (98 „)
úhrnem 321,018.98756 K (8'065domů).
Z těchto dluhů masí se platiti při 6%,

úrokování ročních 15,095.949'37 K úroků.
Domovní daně pak ročně jest předepsáno

19,444.739-76 K
Dohromady tedy nezbytně musí pražští

domácí páni na úrocích a na daních zaplatiti
ročně 34,540.689-13 K.

Úředně pak zjištěný výnos činže obnáší
ročně v Praze a na předměstích 46,818.524 K.

Dle toho po zaplacení úroků a daní zbude
pražským domácím pánům pouze čistých
11,272.636 K.

Podle hrobého výnosu činže po odečtení
daní měla Praha roku 1899 při 5“/, úročení
627,376.700 K ceny.

Do úvab dle statistických dat o jiných
otázkách nelze se pouštěti, ana data ta jsou
dnes bez ceny.

Obrana.
Katolik jest bez práva. Hlavní spo

lopracovník „Hlasů ze Siona“, dvojetihodný
pán Šádek vyplňuje každé číslo svého žarnalu
záležitostmi katolíků, což nasvědčuje, že se p.
Šádek minul svým povoláním jakožto evange
lický duchovní, který přece za evangelický
plat měl by zabývati se v přední řadě záleži
tostmi svých oveček. Poslední číslo 36. ujímá
8e dojemně odsouzeného redaktora Dabského,
jenž „byl odsouzen pro pohoršlivý článek o
Božím Těle a Hajnovu „Osvětu“ nazývá přímo
„jedním z nejlepších a nejváženějších českých
listů“. (Toma jistě ani p. Hajn nevěří! Pozn.
sazeče.) Pan Šádek otiskoje přípia, jímž bisk.
konsistoř dle své úřední povinnosti učinila po
vinné oznámení na vrchní zemský soud v Praze
o famosním úvodníku, jenž bez závady prošel
censnrou úřadů. Uveřejněný přípis bisk. kon
sistoře jest zajisté pochvalným svědectvím o
bdělosti církevního úřadu, jenž v přední řadě
jest povolán ko hájení náboženství a jen při
blblý člověk může úřední povinné oznámení
považovati za denunciaci.

Nezmiňujeme se o přípisu tor z důvodu
nějakého obhajování, ale z toho důvodu, že
úřední přípis b. koosistoře uveřejněn byl v
„Osvětě“ i v „Hlasech ze Siona“. Myslili jsme,
že officielním listem pro úřední ageadu jsou
„Pražské Noviny“ a najednou důvěrou tou byly
poctěny oba zmíněné listy. Zvláštní přátelství!?
Ke konci zaznamenáváme ušlecbtilý výrok dvoj
ctihodného pána o kněžském církevním ronchu,
které nazývá postrojem. Nevolámepolicii
na pomoc, ale jsme jisti, že by p. Šádek bez
trestně nesměl nazvati uniforma vojenskcu ba————ě— |
A musíš smekat pomalu před každým; pot
káš-li čtrnáctiletou dcérušku svého | známého,
za netsktního člověka tě vyhlásí, nesmekneš li
před ní, i kdybys byl třeba půlmistrem. Vždyť
přece musíš býti zdvořilý k celé rodině svého
přítele. Studenti, zvláště ti »uvědomělí« aspoň
před svými professory jen neradi smekají. Ale
když již tak učiní, nesmíš je, milý professore, od
byti jen dámským způsobem, aby tě neměli za
beztaktního. Každý smekne před tebou jen jednou
a jest hotov; ale co ty se napracuješ, než za
jednu procházku náměstím všechném kloboukem
odpovíš| Radil bych ti, abys raději chodil prosto
vlasý, Kdyby se přestalo smekati, vedli by ovšem
kloboučníci stížnost na zkracování živnosti; vždyť
tím smekáním se něco klobouků do roka potrhá!
Z nesmekání damského si ovšem modistky nic
nedělají, vždyť stejně mdlé pohlaví dá tržit za
neforemné hlavokryty desetkrát víc než mužové.
Ale obejde-li se bez smekání pohlaví dlouhovlasé,
proč na tom zlozvyku má Ipěti poblaví vousaté,
jež platí za rozumné a praktické?

Takový nepohodlný způsob pozdravu by se
měl rozhodně už dávno odstraniti, poněvadž někdy
vede k hotovým katastrofám, Je. nomu mému
kollegovi na gymnasiu se šeredně tento zastaralý
zvyk vymstil. Stál u okne, drže v jedné ruce
rohlík, v drubé koflík s kávou. V tom šel kolem
okna vážený občan se svou rodinou. Dobrácký
student zpozoroval, že cupe s tatínkem také hezká
jeho dceruška Márinka, vystrojená jako královna;
srdce mu poskočilo při tom pohledu, tak že na
okamžik pozapomněl, že drží v rukou svačinu a
když se Márinka do okna poohlédla tu s uctivým
»má úcta« sáhl pravicí koflíkem obtěžkanou na
hlavu, takže si obsah nádoby rázem vlil za krk.

A tento vlastnoručně politý mučedník ucti
vosti k tomu všemu byl jestě potýrán zvonivým
posměškem škodolibé Márinky,

Jeden nadějný synáček se vracel v neděli
pozdě v noci domů, zápase těžce se zákonem
zemské přitažlivosti. Na cestě potkul známého a
uctivě před ním smeknuv, dovrávoval domů. Když
se mu doma tfsnivá pára delším spánkem z hlavy

ani ne voteránskoa postrojem. Ovšem katolík
masí všecko uličniotví i od hlavy če

ivé, jakou jest hlava dvojotihodnéhopúdka, a nesmí se ani dovolávati saručené zá
konité ochrany, jinak ho etibne zběsilý výbuch
vzteku přiskřípnutých utrhačů, kteří právní
sebeochranu prohlásí za udavačství. Co by vy
váděli naši roztomilí krajané protestantské
konfesse, kdyby tak byli ve většině v Čechách
jsko v 16. a 17. století? Inu vyhazovalí by nás
okny, jako to činili jejich ctihodní předkové.
A to prý. máme ještě protekci u vlády a u
úřadů!l? Jak to dopadne, až tu slavnou protekci
ztratíme?

Politický přehled,
Na společných ministerských konferencích

v Pešti minulý týden došlo prý k jakési částečné
shodě, nicméné v poradách o rakousko-uberském
vyrovnání bude se pokračovati dále. V tomto
měsíci vyjednávání mezi oběma vládami má býti
zcela určitě skončeno.

Císař jmenoval arcikofžete Františka Ferdi
danda admirálem rakouského laďstva.

Říšská rada sejde se co nevidět a páni po
slanci už dokvzují, co dovedou. Minulý týden
poslancové dr. Grégr a dr. Stránský ve schůzích
svých voličů hlásali, če se dr, Kórber lekne české
delegace, připomene-li mu splnění známých po
žadavků, jinsk přes hlavy její že se neprovede
rakousko-uherské vyrovnání. Vnitřní úfední řeč
česká, která by vlastné zkrátila práva národa na
šeho, jepgpeziprvními požadavky, ale bezvýminečná
rovno nost, která by ukončila neblahé spory
česko německé, v požadavcích oněch jest popelkou,

Demonstrace protisrbské v Záhřebě dosáhly
tak povážlivých rozměrů, že tam muselo býti pro
hlášeno stanné právo. Z bratrského toho boje nej
větší radost mají nepřátelé Slovanstva zvlášť Ma
daři, kteří tamní spory národnostní vlastně roz
dmychují, by si co nejvíce Chorvaty a Srby upou
tali. —

Císař Vilém II. sice už opustil Poznaňsko,
ale pobytem jeho poměry nešťastné země se ne
změnily. Poláci se všech slavností téměř úplně
stranili. V umírněné řeči své litoval císař, že část
jeho poddaných neně : eckého původu těžko vpra
vuje se v pruské poměry, Nyní že zná tu jeň
Prusy; podání a upomínky dle něho patří prý
jen minulosti, Chce, aby se Poláci stali dobrými
Prusy. Divné názory má císař Vilém o citu ná
rodním.

Mezinárodní rozhodčí soud sešel se 1. září
v Haagu, aby pojednal o jistém sporu mezi Me
xikem a Spojenými státy severoam. Že se sešel,
má zásluhu president Roosevelt.

Francouzská vláda oznamuje občanstvu, že
co nejrychleji posvětští obecné školy; ale že ob
čané libovůli vládní musí věnovati ze svých ka
pes miliony, o tom se nezmiňuje. Podplukovník
Saint Rémy, který odepřel vojensky zakročiti proti
klášterním školám, byl odsouzen k vazbě na jeden
den. Tak mírný trest vládu jenom podráždil.

(O
vykouřila, nemohl po obleknutí šatstva přes všecko
pátrání klobouku se dohledati. Ptal se maminky,
zda mu sama někam klobouk uschovala.

Ale dobrá matka mu připomenula, že snad
nechal tento nutný předmět v komoře, poněvadž
vstoupil v noci do světnice prostovlasý. Leč ani
komora klobeuku nevydala. Konečně se fuk] mladík
do čela a přiznal se: »Už to jináč není; smekl
jsem v noci zdvořile před panem X. a že bych
byl potom klobouk dal zas na hlavu, o tom nevím
nice, Kdyby byl chudák nesmeki, nepřišel o klo
bouk. Tahle civilní nepraktická manýrá ovšem tak
těsně s námi srostla, že se jí těžko lze odnaučiti.
Znám jednoho hrobaře, který na vojně pro své
civilof, konservativní způsoby mnoho zkusil. Ač se
snažil býti rekrutou poslušným, přece přes všecky
domluvy a tresty skoro dva měsíce neuměl pocho=
piti výhody salutýrky. Potkaleli pana kaprála nebo
setníka, smekl vždy modrou čepici s uctivým
»šťastnej dobrej večír«. Ale konečné i tenhle ven
kovský Honzíček se naučil pozdravovat prakticky
podle reklamá, bez poškození erární čepice.

Proč by tedy moderní osvícený člověk ne
dovedl nešikovný, zastaralý zvyk střásti se své
pokrokové duše? Na venkově jsou v této příčině
přece jen jinší chlapíci než v městě. Pangrotka
ráno na hlavu nasazená se tak snadno na ven ově
zvláště v zimě smekáním zbytečné neprovětrává,
A kdo si uváže přes čepici ještě šátek, od toho
teprve bys marně čekal malicherné smekací zdvo
řilůstky.

A že by tací bodří lidé pro svůj prak
tický smysl byli nešťastnější než ochotně smekající
měšťáci, to snad nikdo tvrditi nebude,

Naše mládež se ma gymnasiích poučuje o
mnohých znamenitostech starého Říma a Hellady,
ale pro životní praksi si z předností klassicismu
odnáší velmi málo. Aspoň posud absolvovaní
Gymnasisté nepochopili výhud pozdravného řádu
oněch starých strážců kultury. Oni lidé při vší
své uhlazenosti si na nějaké smekání ani nevzpo
mněli. Řek při setkání s jiným občanem řekl ele
gontně: »Chaire, Ó despota« (mnohe štěstí, pane),
a takový pozdrav. platil tolik, jako nejponíženější



President Severoam, států Roosevelt minulý
týden při srážce povozu svébo s vagonem elek
trické dráhy byl ve svrchovaném nebezpečenství
živote. Kdežto kočímu jeho rozdrcena lebka a
provázející taj. policiste na místě zabit, president
byl jenom lehce raněn.

K našemu sjezdu
došly dopisy a telegramy následujícího snění:

Požehnaný výsledek sjezdu upřímně přeje Pauly.
Kéž Bůh žehná Vašim pracím a popřeje jednání

všehozdara! Palat, inženýr.
Neohroženým bojovníkům sa svatou víra Eri

atovu na sjezdu v Hradci Králové posílá pozdrav Dr.
Nenscbi.

K jPřešádoncí shodě Zdař Bůh! Starý Hradečákopal.
P Kollegiatní kapitula v Kroměříší na Moravě

pozdravuje a nadšenou radostí manifostační ejezd ka
tolický v Hradci Králové a prosí Boha o potfebné
milosti k dosažení úplného zdaru sjezdového a volá:
Bratři, nic se báti! Bůh s Vámi, kdo proti nám?
Kollegiatní kapitula v Kroměříši na Moravě.

Z nejhlavnějšího působiště svatých našich upo
štolů Cyrilla a Methoda — Velehradu náplň dober
nebeskýchi pozemských přejeme sjezdu P. Jan Ci
bulka, rektor a Dr. Stojan, poslanec.

Přítomen jen v duchu ehromážděným bojovníkům
katolickým volá Ne zdar! Ludvík brabě Relcredi.

Na zdar ejezdu, práci pro Boha i vlsst! Olo
moucká politická jednota aČyrillo- MethodějskáMatice.

Katolicko-politická jednota Kroměřížská vřele
zdraví shromážděné katolíky českoslovaneké a vypro
šuje na Bohu jich pracím nejhojnějšího zdaru. Dr.
Josef Pištecký, předseda.

bnej Bůh poradám Vašim, aby uenešení Vaše
bylo Boba k chvále, lidem ku prospěchu a ulehčení.
Vzpomeňte též svých bratří vídeňských IV. odboru
jednoty Sv. Methoděje. Brigittenau.

Občané obce Sontické a obcí přifařených dif
myslí i srdcem při sjezdu v Hradci a přejí Zdař Bůh!
Josef Seidl, starosta.

Hojného zdsru popřej Bůh pracím ejezdovým—
volají čtenářeký spolek Thsodor, farní cyrillská jed
nota a rolnická Zadraha. Želechovice-Zlín.

Zdař Bůh sjezdu Vašemu! Nejmladší katolická
jednota mužů a jinochů v Cbropini.

Přeje hojného zdaru jednota katolických paní a
dírek „Vlast.“ Klatovy.

Neobroženému nejdůstojnějšímu panu biskupovi
královéhradeckému a všem účastníkům sjezdn srdečný
pozdrav vzkazuje a zdaru přeje Sv. Josefská jednota
katolických mužů a jinochů ve Hluboké.

Aš do řad naších zavane duch svorný, šik badem,
katolíci, nerozborný. Křesťansko-socialníspolek Unhost.

Jménem katolických spolků brněnské diécese
pozdravujeme bratry naše a jejich dílu Božího zdaru
£ plna ardce přejeme. Věrní vlasti, jazyku i církvi
pracujme na dráze vytčené a úspěch nás neminel
Zdař Bůh! Diecésní adražení katolických spolků ne
politických.

Osobně vzdálení, duchem s Vámi voláme ejezdo
vému jednání Zdař Bože! Páo Bůh dej, by dědictví
otců naších bylo nám i budoucím zachováno. Křes
fansko-sociální spolek Svornost v Brně.

Vašemn konání dej Bůh požehnání! I. odbor
jednoty sv. Methoděje Vídeň.
(S

smsknutí, Říman na potkání pozdravil prostě:
»Salve« (buď zdráv) a při loučení: „Vale« (žij
blaze) a tenhle pozdrav nabradil nejhlubší sme
kací kompliment. Tohle by měli naši humanisté
důkladně uvážiti.

Jináč takto dosti zabedněný Turek jest v při
čině pozdravování chlapík. Místo sejmutí turbanu
jednoduše s úklonou skříží na prsou ruce, A nikdo
ho proto nemá za málo zdvořilého. Jeho bratrský
sousídek Arab jest ještě praktičnější; ten položí
při pozdravu na prsa pouze levou ruku.

Však to celé smekání nemá tak velikého
historického práva. Počalo teprve v sedmnáctém
století, kdy naše evropská společnost byla v značné
— dekadenci. Že naši bodří předkové do té doby
také dobře bez smekání se obešli, to není potřebí
ení mnoho dokazovati, Táboři, jak známo, po
zdravovali nejvíce udeřením cepu do hlavy a místo
smekání hlavokrytů smekeli na potkání celé hlavy
lidem jiným. Tohle se už ovšem vlastně nedělo ani
ze zdvořilosti ani k vůli skutečnému pozdravu. Ale
byla by to podívaná, kdyby byli chtěli na důkaz
zdvořilosti do opravdy smekati! Než by byl Tá
borita rozepnul soukennou kuklu, byl by musil
pozdravovaný občan vždy chvilku čekati na přijetí
smekacího holdu. Při chůzi větším náměstím by

samými zastávkami strávil líbezně třebas půl dne.
Zkrátka k nešikovnému smekání se neměli ani
Táboři ani jiní daleko zdvořilejší husité. A měli
dobře, Nuže, moderní husité, nepropaste příleži
tosti k následování svých zamilovaných vzorů.
Můj appel na vás ovšem jest věcí odvážnou, po
něvadž husitů nenásledujete ani v důležitějších
věcech. o

Mění-li pružná móda kvapem věci jiné, proč
by nemohla zavést takó konečně snesitelnější způ
sob pozdravu? Mluví-li se často až výstředně
proti copařství středověku, ajta, zde by byla dobrá
příležitost ustřibnouti cop novověku.

Proti tomu, co smekání vyjádřiti má, se
ovšem stavěti nemůžeme. O významu smekóní si
pohovoříme příště. Zatím týden přemýšlejme o
této nešťastné formě toho, Co nazýváme pozdravem.

Eatolickému sjezdu Zdař Bůh a Jeho Miloati
biskopa Edaardovi nebynoucí sláva! Jednota av. Jo
sefa v Hulíně.

S Čechy dnes svorně přejí Moravané: dědictví
otců sachovej nám Pane! Farní duchovenstvov Holíně.

Zdaru apožehnání Božího jednání ojezdu přejeza katolicko-politickou jednotu Kyjovskou hrabě ze
Seilern, předseda.

Zdárnému průběhu sjezdu přeji plný zdar. Ne
moha so osobně súčastniti, trvám v duchu a modlitbě
u Vás cís. rada dr. Truxe, rytíř řádu Frant, Josefa
ve Vídni.

. „ Dejš Bůh mnoho sdara jednání Vašemu, nechť
sjezd Váš přinese hojného požehnání celé vlasti
naší a nám všem, kteří jsme v dachu s Vámi! Katol.
politická jednota v Brně, křesťansko-sociální spolek
Českých žen a dívek v Brně.

Katolickým bratřím královéhradeckého sjezdu,
kteří pevné stojí ve věrnosti při církvi a vlasti, srdečný
pozdrav a přání vyjadřoje sjezd katolíků německých
v Mannheimu.

Rač Bůh ns přímluvu Matky Boží v Tuřanech
žehnati pracím katol. ejezda v Hradci Králové! Mgr.
Spyrk, farář, v Tařanech.

Dejž Bůh, by národ náš statečným a vytrvalým,
zvláště ale svorným hájením dědictví avatováclavského
a cyrillomothodějského dospěl z aalžin kn světlu a
slávě. Jan Lang, redaktor Míra.

Sjezdu našemu déšt májový a my musíme zvo
lat: Porostem, porostem v plnou hradbu katolíků

poných církvi i vlasti! Zdať Bůhl Emanuel Wernerrno.
Aby sjezd katolíků v Hradci Králové co nejvy

datněji přispěl k utužení va víře svatováclavské
v bratrské avornosti a lásce, v obětovné práci a nad
Šeném boji za právo církve svaté a blabo milé vlasti,
toho přeje a za to ke Královně nebes se modlí Ma
rianská kongregace mužů a jinochů a sv. Ignáce
v Praze.

Hospodin žehnejž Vašemu sjezdu, aby vČechách
zavládl katolický věrný život. Kanovník Kryštůfek.

Snahám « pracím katolíků českoslovanských
v sídle neohroženého katolického biskupa shromáždě
ných, za přítomnosti nejdůstojnějších velepastýřů zá
pasících za uskatečnění křesťanské spravedlnosti vo
láme srdečné: Pomoz Pán Bůbl Redakce Lidových
Listů v Praze.

Realisace křesťanské upravedlnosti nechť ae šíří
in capite et membrie, Christus Jnetitia heri bodie cras
et in aeternam. Fiat, fiat! Katolická Moderna,

Z bý-alého sídla katolických Slavatů přijměte

pozdrav a přání vřelé! Zdař Bůh! Hradička, děkanv Telči.

Třetí odbor „Jednoty sv. Methoděje“ ve Vídni,
X. okres, čásť to opuštěné a ntiskované větve slo
vanské na Donaji, kteráž se hrdě hlásí k sv. víře a
mluvě otců svých, — v nadšeném zápalu pozvédá
způsobem tímto hlasu svého a přeje slav. sjezdu čes
koslovanských katolíků z plna ardce všeho zdara.

Na věžisvatyně vyšebradeké zříme krásný obraz:
objímá we tam český lev s moravskou orlicí a nad
nimi vznáší se sv. kříž. Kéž podobný poměr vládne
vědy mezi Čechami a Moravou! Kóž víže nás bratrská
láska posvěcena vírou cyrillomethodějskou! Jiříček, re
daktor „Našince“.

Z činnosti katol. spolků.
Katolická Jednota v Kostelci mad

Orl. pořádá v neděli dne 14. září t. r. v 8 hodin
večer v sále oa Rabštejně měsíční schůzi spolkovou,
při níž přednáší známý řečník p. J. Křt. Maštalíř o
předmětu „Ovoce liberalisma.“

Zprávy místní a z kraje,
Vysoká návštěve. ZástapcevládyJ. V.

císaře a krále, místodržitel království Českého J. E.
hrabě Condenhove zavítá dnes v pátek o 1. hod. odp,
do Hradce Králové, Program návštěvy není síce přesný,
přes to dle všoho Jeho Excellence navštíví ještě
dces kathedrálu, seminář, gymnasium, městské ma3eum,
továrnu pp. Červených, odbornou škola zámečníckoa,
obecné a měšťanské školy, pensionát Školekých Sester,
nové Radolfinam, okresní nemocnici a reálku. V so
bota dopoledne prohlédne si Jeho Excellence břeby
Labe směrem k Opatovicům na místech, kde přívaly
nejvíce škodívají, pak továrnu Petrofova a po případě
novéBorromaenma pivovar, Na odpoledním programa
jest prohlídka bojiště z r. 1866, na zpáteční cesté
nové Školy kuklenské, továrny Můrky, Bromovský
a Šulc. Odjezd J. E, ustanoven vlakem po 6. h. večer.

Pan starosta města Hradce Králové,
městská rada a sjezd katolíků česko
slovanských dle úsudků časopisů. (Po
kračování. Hlas z venkova.) Našinec od 27. erpna
1902 píše: Město Králové Hradec alaví drobý svůj
ujezd katolický. Průběh sjezdu jest velmi pěkný, po
vznášející. Účastenatví veliké. Zevnějšek města jeví
ráz slavnostní. Praporů viděti značné množství, ovšem
četné domy židovské nemají ozdoby a tn se sešli židé
s mladočeskými a svobodomyslnými mejiteli domů,
kteří ovšem též praporů nevztýčili. Vždyť se jedná
o sjezd katolický a byť by do města přišlo hostí na
tisíce, to oni ignorují, mají pro tyto hosty a tento
katolický lid nejvýše posměch, úšklebek nebo nějaký
vtip, ovšem pokud tento host nevejde do jejich krámů,
aby tam něco koupil. Tu se rozplývají ochotou a
úslužností přímo wnedorou — ta je ten „klerikál“
dobrý! Podivné se zachovala městeká rade, zvláště
její purkmistr. Radikálové na plakátech nazvali
atolíky „černou havětí“ a p. purkmistr se lekl.

Dopoledne bylo svěcení obnovených věží kathedrálního
chrámu Páně, největší to architektonické ozdoby města.
Náklad na toto obnovení nesl z největší Části vleste

neoký biskup královéhradecký, aby dokázal, jek pravil,
lásku svon k tomuto českému městu a lásku svou bu
své vlasti a svému národu. Městská rada dlouho,
dlouho rokovala, má li se této církevní a pro město
významné slavnosti súčastniti, Konečně z toho vyšlo,
de starosta pěkně zůstal doma a přišli jen tři členové,
kterým prý to u pokrokářů a židů — neuškodí. Od

poledne sjezd jménem města neuvítal vůbec — nido! Tisíce a tisíce českého lidu ze zesní českých,
zástopcové kněžetva, v pravdě čeští naši biskupové:
bročnský, pražský avětící (zástapce to primasa král.
českého) a biskup královéhradecký, zástupcové inte
Iligence, zástapcové šlechty atd. — ti pro obecní radu
královéhradeckou neexistají, pro ty ona a její purk
mistr dr. Ulrich nemají sebe menšího slova uvítání,
nemají pozdravu. Pro Bůb, tážeme se, Žijeme vČe
chách, žijeme mezi lidmi, kteří znají slušnost, kteří
znají mrav? Kde je ta velebená česká pohostinnost,
kde je ten mrav, kde je ta slašnost, to vzdělání,
o němž tolik a tolik slýcháme? V Hradci na straně
městské rady a na straně svobodomyslných těchto vlast
ností nadobro postrádáme. Sejde li se několik zá
stapců počestného řemesla některého v některém městě,
zajisté by to bylo porušením pohostinství — neuvítat
je. zde ale tisíce, tisíce českého lidu úmyslně,
urážlivě ignorovat — to je u těch pánů
brdinetvím a zásluhou. Přes to a přesvzdoro
echůze radikálů a přes jejich slavnost ejezd neutrpěl,
ba snad získal, poněvadž účastníci seznali, že čeští
katolíci jsou odkázání na sebe, že se musí edružit,
sloučit a vyburcovat ty ospalé a likoavé a pracovat
— aby nebylo pozdě ne pro církev, ale pro národ
český. Tak tedy píše list Našinec. Mluví zřetelně:
„Mádří a opatrní otcové města“ račte si všěimnoati,
kdo s kým tím neozdobením domů prapory v podivném
spojenství se ukázal a odkud staronsedlí měšťané
mízí.Majetek křesťanů hájící katolicismus
jste od sebe odetrčili, a — vatatnísi domysleto.
Vzbadili jste v nás útrpný úsměv. Věřte, ten strach
váš před tím etrašidlem klerikalismu způsobí, že se
zapomene na kousky přeloučské a že se bude brzy
vypravovati, jak šikovně za vlády svobodomyslnosti
rozmnožaje se blahobyt původních rodin
hradeckých. Nedávno jete prý dělali čestnými
měšťany lidi o město pramálo zasloužilé. Pro lidi však,
kteří města vašemu obětovali a obětají, kde co měli
e mají, na sebe zapomenuvše, nemáte ani vlídného
pobledu. To si o váa povídali Moravané, a 8 tím odešli
do domoviny své. Znamenitě se tím rozmnožoje sláva
města vašeho za vlády p. Dra. Ulricha a jeho ná
městka p. Veinbengste. Obzvláště tento pán ukázal
nám tu jistou svobodomyslnost. Nejlépe prý Be staví
kněžím, ale když katolíci mají slavnost, ta má pán
ten neodkladnou cesta. Jindy zastupoval pana purk
mistra při církevních slavnostech a tentokráte prý
„zmeškal“ vlak. Ono to prý neškodí vlak zmeškat —
tak se povídalo v Hradei Radikálům se řekne: „Já
jsem měl záclony spuštěny“; katolíkům se řekne: „já
jsem měl neodkladnou cesta“ a purkmistrovi 8e vy
loží: „Já jsem zmeškal vlak“. A tak bude hezký na
všech stranách. Jestliže si purkmistr urážením katolíků
a vyháněním jejich peněz z města oviklá
purkmistrovský stolec, ó jak pěkně by se na
něm sedělo! — Moravan od 30. srpna t. r. píše:
„Sjezd krásný ukončen, účastenství bylo nad očekávání,
většina obyvatelatva královéhradeckého projevila sym
patie svoje k něma velmi četnými prapory, pohostin
stvím i hojnýmúčastenstvím,městská radazato,
aby se neprohřešila proti pokroku časo
vému, velkopansky ho ignorovala, ale sjezd
ten bude míti přece velký význam a účinek pro další
budoucnost Čeští katolíci se našli a a četnými účast
níky Moravy jako jedna rodina se občeratvili. Strach
liberálních listů před ajezdom nebyl bezdůvodný, to
ukáže zajisté budoucaost“. — Inn to je to právě.
Svobodomyslnost mladočeská zmírá, a proto ten strach
před sjezdem. Ale běh času se nedá zastaviti. Budouc
nost patří křesťanství, které jedině tvoří nezištné a
statečné charaktery. To malicherné bojování našich
radnic proti němu běb světa nezastaví. A proto dějiny
města vašeho, milí pánové, napíší o vás, že jete zby
tečně jména svá zapsali v knihu těch, kteří chytajíce
se jen okamžika, do badoucnosti ani na píď noviděli.
Obnovené věže Vaše r. 1902 budou hlásati znovazro
zení křesťanských zásad a budoucím pokolením svěd
čiti, že nejlepší katolíci, proti kterým jste bojovali,
byli a budou taky nejlepšími občany.

Osobní. Ordinariatní aznání za vzornězastá
vaný úřad vicerektora a docenta zpěvu bylo vyslo
veno J. M. ndp. biskupem dp. Dobroslava Orlovi, ka
techetovi na c. k. realné škole. Vicerektorem b. Bor
romea a zároveň docentem lithurgického zpěvu v 86
mináři byl ustanoven vp. Václav Gyarkovicz, kaplan
v Chrasti. Gratulujeme.

„Osvěta lidu“ jako obhájce. Kdopro
žil několik let v Hradci Králové, ví dobře, že „Oaváta“
slouží za středověký pranýř, na němž několik hra
deckých velikánů vystavuje a karabáčnickou bezohled
ností všecky sobě nepohodlné osobnosti. Pánové myslí,
že to jest nějaké hrdinství, když někoho ve svém žur
nalu ztrhají, ale celé město považuje jednání toto za
zcela obyčejné zákořnictví, protože ve spoléhají na bez
trestnost pokrokových redaktorů. Napadat osoby, které
se brániti nemohou, protože žádná porota se neodváží
odsoudit „Osvěta“, není žádným hrdinstvím, nýbrž
banditstvím. Toto řemeslo provozuje sice „Osvěta“
v Hradci Králové již po 7 let, ale proto přece hledí
si při každé příležitosti nasaditi masku obhájce utis
kovaných, kdykoliv někomu dle své žurnalistické po
vinnosti vytkneme vadu, o níž má právo souditi celá
veřejnost. Takový úkol advokáta převzala „Osvěta“
ve věci p. starosty Dra. Ulricha, jehož abstinenci při
sjezdu katolíků jeme prohlásili za pochybení v repre
sentačních povinnostech městského starosty. Nic víc
a nic méně jame nechtěli říci. O4oby p. Dra. Ulricha
si vážíme, jakožto muže vysoce vzdělaného, rozumně
pokrokového a ku všem stranám, až na nás katolíky
velmi nestranného. Ctíne v něm muže obětavé práce,
čistých rakou a nezištných snah, proto jsme také ještě
nikdy jeho čistě úřední činnost neztrhali, jako to uči
nila letos. „Osvěta lida“ svým nájezdem na p. Dra.
Ulricha, jako řiditele apořitelny. Víme dobře, že lec



který dvojramenář, jenž umí ra všecky etrany rozdá
vati pusy a podtejí tirknouti ruku pokrokářům, čeká
na místo řiditele ve spořitelně, ale za berany takovým
sobcům proti Dra. Ulrichovi se nikdy nepropůjčíme, jako
to učinila „Osvěta“. Právě proto, de považajeme Dra,
Ulricha za spůsobilého primatora HradceKrálová,
proto také chceme, aby v každém eměru byl celým
primatorem a konal své povinnosti represontační ne
jenow před bloučkem několika lidí, nýbrž i před ši
rokon českou vařejností. My chceme, abychom se
mobli také avým inteligentním purkmistrem předsvětem
pochlubit a proto jeme byli velmi nemile dojati, když
se celý náš ohecní representační sbor i se svou hlavon
schoval před našimi vzácnými hosty, kteří o srdna
tosti naší samosprávy udělali si případný úsudek.
„Osvěta“ myslí, ža by byl jedual p. starosta nedů
s'edně proti evým zásadám, kdyby byl sjezdové hosty
uví:al. Jestliže to nevadilo nic p. redaktoru Hajnoví
v jeho pokrokových zásadách, když dle doslechu v ho
stinci svého tchána nosil ejezdovým bostům pivo, ne
bylo by to snad vadilo ani p. starostovi, kdyby byl
provedi to, co udělal jiá svého času zdejším židům,
hostinským, sklepníkům, samosprávným úředníkům atd.
Nám by ani nenapadlo za obvyklý projev formalní
zdvořilosti přisvojovati ei p. Dra. Ulricha, ale mueili
jsme prohlásiti, že máme na jeho starostenskon péči
také tolik práva jako ostatní obyvatelé zdejšího města.
Jostliže to „Osvěta“ neuznává, nebudeme se s ní příti.
Mať beztoho zvláštní pojmy o slačností u spravedlnosti,
kdykoliv běží o katolíka. Víme dobře, že nemůžeme
počítati na tak velikou přízeň u „Oevěty“, na jakou
mohou počítati n. př. zdejší židé, protestanté, odpad
líci, mrťafisté atd., proto nám „Osvěta“ musí promi
noati, že si dovolujeme samí ka svému práva se hlá
siti, Na konec vyvracíme naivní tvrzení „Osvěty“, že
za krejcar odebraného zboží chceme si koupiti pře
svědčení prodávajícího. Vyzýváme všecky hradecké
živnostníky, aby ohlásili případy, kdy s dodanou za
kázkou musili také evé přesvědčení nám dodávati.
Straně katolické nedá se dokázati nějaké znásilňování
přesvědčení živnostníků, spíše ee dá dokázati prosto
dušná důvěřivost, která podporovala na úkor dobrých
katolíků všelijaké pokr, tecké dareby. Ale pokrokářskon
stranu obviňujeme na základě jenom letošních měst
ských voleb ze surového násilí. Dr. Klampar snad
zná pokrokářského jistého matadora, který rozepínal
voličům kabáty, sahal do kapes, trhal volební lístky
atd. Týž pán také suad by mohl „Osvětě“ pověděli,
kdo obcházel před trucalavností pokrokovou zdejší živ
nostníky a diktoval jim účastenství na Střelnici. Ne
můžeme pochopiti, že takové turecké manýry již dávno
„Osvěta“ neztrhala a že 8e dosud nedozvěděla, kdo
tropil ty švindle před volební komiasf. Takový list a
on nemá spolehlivých informací o svých věrných!
Jak pozorujete, pánové, jest vám dosti těžko oblékati
si beránčí roucho milosrdného obhájce, protože jste
stále oblečeni v roucho katovské. Ostatně vám po
pravčí řemeslo lépe se daří nežli obhajování, proto
zůsťante si důslední a popravujte si ve jména 8vo
body a pokroku za keřem redaktorské beztrestnosti
nadále. ĎDlypřed vaší zlobou necouvneme, nýbrž bu
deme dodávati stéle odvahy všem slabým povahám,
které zatuhujete do své ekrýše křovácké a propouštíte
jen za veliké výpalné,

Ve prospěch Ústř. Matice Školské
pořádá „Kroužek mládenců“ ve dvoraně Adalbertina
dne 14. t. m. přátelský večer. Na programu jest 15
čísel, z nichž 10 připadá na moderní magii, ostatní
pro „antispiritism“, ©Většina čísel jest úplně nová.
Zvláště upozorňujeme na velkou šátečkovon aměs,
středověký pranýř, „stolečku pokryj se“ a zajímavé
ukázky z antispiritisma, což vše návětěvníky dobře
pobaví. Přátelé Ú. M. Š. dostaví se zajisté v počtu
co nejhojnějším,

Výstava ovoce se sjezdem pomologickým
v Hradci Králové konati se bude od 11. do 20. října
t. r. ve prospěch Ústřední Matice školské, Že výstavy
ovocné ss sjezdy pomologickými jsou uznanou vzpru
žinou pokroku v ovocnářství a toto náležitě pěstované
a průmyslně zužitkováno veledůležitým a mocným či
nitelem v hospodářatví, ano i pramenem blahobytu
celých krajů a zemí, prosíme každého pěstitele dobrých
a výnosných hospodářských a tabulových druhů ovoc
ných i kdyby měl jen jediný pro pěstování důležitý
drah ovocný, aby výstavu ovocnou druhem tím obo
hatil. O četné odměny je postaráno. Přiblášky k vý
stavě přijímá p. Jos. Kulíř, ředitel měšť, dívčí školy
v Hradci Král a p. J. Komárek, učitel hospodářské
školy v Kuklenách. — Výstava ovoce a zeleniny v Se
zemicích dne 35. —30. září +902., kterou pořádá
město Sezemice u Pardabic a okolními obcemi, má
širším krahům podati jasný obraz o hospodářském
stavu zdejší krajiny. Jak z došlých přiblášek patrno,
bude hojně obeslána zeleninou, která se ve zdejším
okolí velmi půstuje. Zvláště sezemické zelí dobývá si
stále lepší pověsti a hojnějšího odbytu. Očekávámo
tudíž, že si pěstitelézelin,jakož i obchodnícisdotče

nými Peginami nedají ujíti té příležitosti, aby výstavunaši shlédli,

Školské zprávy. Nac.kr. gymnasiu
v Hradci Králové jest zápis do I. třídy dne 16.
a 17. září od 8 do 9 hodin, do ostatních tříd cizích
žáků dne 16. a 17, září od 9 do 10 bodin, žáků zdej
čího ústavu dne 17. září od 8 do 11 hodin, Přijímací
zkoušky do L. třídy jsou hned po zápise, do jiných
tříd dne 16. září v 8 hodin. Zkoušky opravné jsou
dne 17, září v 8 hodin. — Rolnická škola v Ko
stelci n. Orl. rozesýlá právě svoji sedmou výroční
zprávu, ze které jasně je viděti, že ústav ten odpo
vídá plně účelu, za kterým jest zřízen, že vzorně jest
veden a spravován, Škola tato vychovává samostatné
hospodáře a zřízence pro velkostatky. Vyučování prak
tickému slouží vzorně zařízený a vedený statek školní,
Tu všude mají žáci příležitost nančiti se všem prak
tickým výkonům hospodářským a k poznání toho, jak
se zásady racionelního hospodářství, ve škole jim vy
kládané, v prakei prováděti mají. Chovanci přidržování
jsou ku vycvičení se v pracích těch, které jako bn
doucí hospodáři nutně znáti a konati musejí, zároveň
pak svěřen jest jim dozor na dělníky a veškeré výkony
ve chlévě, jako vydávání a připravování píce, krmení,

dojení a pod. Sbor učitelský sestával letošního roku
z ředitele a 2 učitelů odborných, pro školu zvláště
ustanovených a 7 ačitelů výpomocných, dále mistra
sedlářského, kolářekého a košíkáfekého. Na ústavě
studovalo 88 chovanců. O ubytování a úplné opatření
chovanců jest postaránořádným internátem ústavním,
Náklad na celoroční vydršování 1 chovance obnáší
180—1860 zl. Školné eo neplatí. Příští dkolní rak
počne due 1. října. Prospekty a výroční zprávy susýlá
řediteletví školy zdarma, přijímá žáky, kteří nejméně
obecnou školu odbyli a odpovídá na všecky dotazy.
Veškerá vyučovací osnova rozvržena jest na 2 roky.
— Zimní hospodářská škola v Opočně apojené
s 5ti měs. letním běbem hospodyňským vydala právě
výroční zprávu uvou. Z této je viděti, že návštěva
zimní školy byla letos opět velice četná a to největší
v celém Rakousku ze všech škol téže soustavy. Sti
pendil pro žactvo má čkola 26. Se školou spojen je
vzorně a účelně zařízený internát, kde ubytovaní cho
vanci jsou pod stálým dozorem učitelstva, za Čež za
platí za celé opatření v internátě měsíčně pouze 28
koran. Chovanci z blízka mohou denně domů dochá
zeti, aneb při slevě na jízdném po dráze dojíždětí.
Školné ani zápisné se neplatí. Přihlášky na nový škol.
rok přijímá již nyní ústně neb písemně řiditelství
školy, Hlavní zápis koná ee 12., 19. a 26, října t. r.
— Na měšťanské škole v Dobrušce příštíškol.
rok počne 16. září t. r. Zápis konati ae budei v sobota
13. září a v pondělí 15. září vždy od 9.—1z. hodiny
dopoledne, Do 1. roč. přijmou se žáci, kteří s«dosta
tečným prospěchem odbyli 6. tř. školy obecné a pak
žáci, kteří dosáhli nejméně 10,roku a přijímací zkouškou
prokáží, že mají potřebných vědomostí. Jazzku něm.
a francouzskému vyučuje se zdarma,

Odhalení pomníku vojímům plaku
Doeatechmeistrova, v r. 1806 u Hradce Králové padlým,
konalo se 7. t. m. u Rozběřic. Slavnost přítomností
svou poctil arcikníže Eugen, protektor výboru pro
zřízení pomníku. Dále byli přítomni generalmajor
Keppelmůller, zástapci četných plaků rakouských, vy
socí důstojníci, epolky vysloužilecké atd. Pomník po
světil vojenský děkan Jos. Mladner.

Svěcení pomník. Dne21. t. m. posvětí
vldp. R. Černý, dachovní správce zdejší posádky,
pomník padlých vojínů 61, pěšího plaku u lesa „Svíby“.
Pluk ten leží nyní v Sibini; vyšle čestnou setninu
s vojenskou hudbou k slavnostnímu svěcení,

Z Chocholie u Chrasti. Sradostívelikou
těšíme se všichni na den 14. září, kdy v naší osadě
svěcen bade krásný kříž nákladem obce a osadníků
nově postavený. K této slavnosti zavítá k nám nej
důstojnější arcipastýř Edvard Jau Nep. Brynych, by
sám vykonal obřad evěcení a promluvil k nám pa
stýřeká slova útěchy.

Z Vamberka. Pravdazvítězíl Takukončena
byla u nás o letošních velikonocích schůze kat. spolku,
v níž p. říd. ně. Špaček pravdivě, klidně a věcně pro
mluvil o M, Janu Husovi. Jednatel tehdáž prohlásil, že
jistě brzy, jako p. prof. dr. Kaloneek očistil ev. Václava
i brzo o nás se dosvědčí, že pravdu jeme měli. (Ne
pranýřoval jsem tehdáž nepoctivé útoky na nás činěné,
bude-li však třeba, učinil bych tak), Dnes po něko
lika měsících můžeme říci: pravda již zvítězila a to
zásluhou zdejšího rodáka a čestného měšťana p. prof.
dra. Kalouska, jenž tu měl dne 7. září řeč při mani
festační schůzi pro zřízsní drahé české university na
Moravě. Bylo to skutečné prohloubení významu Ho
sova i jeho doby. Pan řečník ukázal, že celou tuto
epletitou otázka dlužno ještě dlouho a dloubo řešiti
ve studovnách dlouhým badáním (o němž nelze říci,
kam nás přivede) a ne na slavnostních schůzích a
přednáškách na školách. Tam jest třeba podati tresť
skutečně již dokázanou. Pravil, že Hus nechtěl žád
ného nového náboženství, že chtěl zůstati katolickým
knězem a měl úmysl odstraniti nepořádky, jež na
sněmu Tridentském byly odstraněny, takže e dnešní
církví by byl velíce apokojen. Pokud bloudil, to musejí
rozhodnouti theologové. Dnešní církev nemůže za teh
dejší nepořádky, jež již jsou napraveny a tím vlastně
sporná věc odstrauěna. Nám dlažno hledati, co nás
spojuje, ale ne, co nás dělí, abychom nedospěli tam,
co Slovinci, kteří rozděleni jsouce na katolíky a pro
tikatolíky potírají se k radosti nepřátel. ano jedni z
nich spojují se dokonce s Němci, aby potřeli drabé.
Když by nepřátelé a oslavovatelé každý den kousek
spisů Husových četli, měl by týž za tři léta méně tu
pitelů, ale ještě méně oslavovatelů, ano dnes kázal a
stěžoval by ei do nevěry a lhostejnosti vášnivěji, než
za své doby. Ke konci odsoudil p. řečník některé lži
a pověry hietorické, zvláště onu, že jesnité zaváděli
úctu sv. Jana Nep. za Husovu, ano i sochy prý vy
měňovali a celý podvržený apis Pogiův. Projevil svůj
obdiv nad tím, že mohl takový šmejd dojíti u nás 5
vydání. Nedošel by jich, kdyby se to nečtlo, nekapo
valo. -Dokázal hravě z četných anachronismů, jaká
spousta lží ve spisku tom je obsažena a že pisatel
její nepochází ze steletí 15. nýbrž 19. Toť v některých
bodech trest řeči páně doktorovy. Pan prof. dr. Ka
lousek vykonal tím pro své rodné město velice záslužný
čin. My jen prosíme, aby řeč evou vydal tiskem v la
ciných brošarách, aby dojdouc valného rozšíření přis
pěla k vytříbení a tím i ku ejednocení rozvaděných
bratří, jichž povinností všech je pracovati na národa
roli dědičné. U nás již účinkovala řeč jako ledová
sprcha, ale je třeba, aby znova a znova rozrášněným
před oči ne kladla, neboť až dosud děl ae zde pravý
opak. Tak jeden ze elavnostních řečníků měl Pogia
za hlavní pramen a čta z něho úryvky patheticky pro
volával k davům: Povězte, kolik lží jsem vám tu pos
věděl. (Mezitím pro radost nličníků atál několik kroků
odtad na improvisované hranici ke kolu přivázaný, ze
Husa přestrojený cirkusový clowa.) — Jindy jiný vy
hlásil biskupa Haye za buditele národa, odsoudil
Plachého (jssnitu) z nevlastenectví, protože| vedl
1648, zfanatisované studenty proti Švédům, kteří uvá
děli české exulanty do Prahy (mimo jiné byl již ten
kráte uzavřen emír, v němž Švédové exulanty prodali
Ea 900.000 tolarů), obviňoval jesuity, že na místo Hasan
zavedli Jana Nep., jenž vůbec prý neexistoval a aby

prý též venkov něco měl, honem našli Marii u Přírami atd. Při poslední pak slavnosti 6. července bylo
rozšířeno na 500 ex. Pogin. Tím upřímnější dík panu

rof. dru. Kalouskoví za objektivní pravda. Mohli
pohom mnohé nepěknávěci uveřejniti,.ele přikryjeme

je pláštěm mlčelivosti, abychom ukázali, že chceme
upřímné společně pracovati v dachu slovutného řeč
níka, fe chceme hledati, co nás spojaje a varovati se,
co nás dělí. — V úterý byl tu pořádán koncert vír
taosa p. Kociana, z něbož obecenstvo bez rozdíla ani
hnoutí se takřka nechtělo. Naše, kéž apojen! jeme
všichni též jako krásou, taky tak pravdou a pakopět
duhe míra vyklene se nad námi. — ZdařBah!

Konhars ma míste katechotské
v Jaroměři. C. k. okresní školní rada ve Dvoře
Králové n. L. vypisuje konkurs na definitivní místo
kateobetské v Jaroměři. — Katechbeta vyučuje téš ve
2 třídách průmyslové školy odborné, zač dostává re
muneraci.

Ovocnářské běhy. VNorém Bydžověpo
řádén bude oroc. běh při zimní hospodářské škole ve
dnech 24. až 28. září 1002, Na sv. Václava ukončen
bude výstavou ovoce z okresu Novobydžovského, Před.
nášky i demonstrace koná řiditel zimní hospod. školy
v Nov. Bydžově p. H. Barian. Kdo chce výstavu obe
alati, nechť učiní tak dne 22. a 23. září a žádá ae
z jablek a hrušek po8 plodech a drobného ovoce po
10 plodech odkaždého drahu. — Drahý běh o zu
šitkování ovoce v do nácnosti pořádá hospod. Beseda
v Osíku a Litomyšle, řízením fiditele zimní hospod,
školy v Jičíně p. J. Havránka dne 19., 20. a21. října
1902 ve škole v Osfka. Při té příležitosti pořádána
bude v Osíku výstava ovoce, již obeslati může kašdý
obyvatel obce Oslka, výminečně vystavovatelé mimo
obec bydlící, Z každého druhu třeba zaslati as 6 kasů
pojmenovaných a třeba je zaslati nejdéle do 18. října.
Přihlášky na výstava do 30. září. — Na obou bězích
bude se zvláště jednati o výrobů ovocných šťáv, lihovin,
povidel, marmolád, o zavalování a sušení ovoce, 0
výrobě ovocného octa atd. Vstup na obou místech je
volný. Poplatků z místa není,

Národopisná výstava ve Vlkáněl.
Výstava krajského bláta, kteráž trvala od počátku
světa, zásluhou vysct. p. velkostatkáře Fiedlera za
pů! roku se ukončí úplné v celém okolí. Kdož by ai
přál poučnou výstavku naši spatřiti, ať pospíší. Ná
draží.je nyní ve Vlkánči. Pro návštěvníky na veloci
pedech json připravení nosiči, ve elavnostních dnech
budou všecky cesty oavětleny i o polednách. Na zdar!
Na shledanou!

Z Králík u hory Matky Boží. Dne
3. t. m. zemřel zde po dlouhé trapné nsmoci, posilněn
av. svátostmi horlivý děkan zdejší Alois John. Narodil
se 16. prosince 1850 v Orlíčkách u Rokytnice jako
syn chudého učitele. Studoval v Rychnově n. Kn, a
v Hradci Králové vždy 8 vyznamenáním a byl dne
16. července 1876 od ndp. biskupa Hnuise na kněze
vysvěcen. Působil též jako gymnasijní katecheta
v Landškronně e v Rímařověna Moravé a 13 let jako
farář v Králíkách. Pohřbu jeho dne 8. září účastnilo
se miro vdp. kanovníka Bartáka, který vedl pohřební
průvod a zpíval zádušní měi uv. a vdp. vikáře Tejkla,
jenž nebožtíka pochoval, ještě 26 kněží z Čech i zo
sousední Moravy, z nichž vdp. vik. tajemník Hlavaa
jako spolužák zesnulého jema pohřební vzpomínku
věnoval. Nehynoucí památku má zesnulý o opravu
farního chrámu Páně, jenž jebo přičiněním vně i ze
vnitř byl opravon. Štěstím jeho bylo, že měl tak
hodného kaplana vp. Antonína Vícha, který nejen
v dobách perného boje pevně p> boku svého „šefa“
stál, ale který ho ani v téžké dlouhé nemoci neopustil
a jemu věrně k smrti dosloužil i když se mn ekytals
krásná příležitost pokojnějšího a výhodnějšího posta
vení oavýti. Zesnulý, ač rodem Němec, neměl v Krá
líkách na růžích ustláno, Přes všechno jeho namábání,
přes všechnu jeho a O0, Redemptoristů nahoře Matky
Boží horlivost odpadlo následkem volfiánské agitace
as 70 duší od katolické víry jmenovitě bývalých to
epiritistů a socialistů a to jemu, muži alabé tělesné
konstrukce — dodalo. Poněvadž městský hřbitov
v Králíkách není církovně vysvěcen, žádal zesnulý
v poslední své vůli, by byl pochován na hřbitově as
hodina vzdáleném v Dolní Lipce, což asetéž atalo.
Jak trnitoucestoubudekráčetinástupci,jestz toboto
vidno! Tak odměňuje svět knězi za to, še hájí víru
katolickou a trůn habsburský,

Požár. Dne 8. t. m. na den Narození Panny
Marie v 11 hodin večer vznikl velký oheň v Líšeneké
torárně na papír — sasko-německé firmy Léman a
Haiman. Vyšel ze zadní části továrny, ze skladiště
hadrů. Dělnictvo v předu papírny pracující nezpuzo
rovalo bned nebezpečenství; teprv v nejvyčší čas za
chránilo ee útěkem. Továrna, velké zásoby papíra
i jiné látky na skladě padly ohni za oběť. Sbory
hasičské ardnatě ei počínaly. Papír z hořící továrny
lítal daleko po okolních vrších. O vznika ohně není
nic známo. Škodu kryje pojištění.

Z Michovky. Přičiněnímp. Josefa Brožka
založen u nás Místní Odbor Nár. Jednoty Severočeské

p Míchovku a okolí. Členů přistoupilo 32, Pan Fr.ilhán, předseda, Josef Brožek, jednatel, Fr. Cyrček,
pokladník a Josef Kinský, knihovní,

Summa toho, co jsem v Magdeburku viděl,
jest toto: Lid jesk rospuslilý, pijanství oddaný,
tance nad míru mílovný, nesbedný. Na cestě
(2 Magdeburku do Wátenberka) spogoroval jsem
všeobecnou bídu, přenáramnou drsost a rospustilost
jak na duchovních, tak na lidu.

Tak český bratr Jan Blahoslav r. 1555
o místech Lutherem „sveformovaných.“

Různé zprávy.
Sňatek. Pan V. Kotrba,majitel Cyrillo-Metho

dějské knihtiskárny a nakladatelství, aJalie rozená
Urbancová slavili sňatek svůj dne 8. září 1902 v hlav
ním chrámu Páně Matky Boží před Týnem, Srdečně
blahopřejeme!



Vzpomínka mukrálovský reskript
Se dne 12. září 1871, v němě panovníkem slavně za
račena byla práva našeho království, povzbndiž kaž
dého vlastence k nezdolnéma bájení práv národních.

„Čas“ ©dobrodiní klášterů. „Přítelnáš
nám píše: „Slavná redakce „Časa“! V číslo 246,
„Času“ pod zprávou „Klášterní výchova“ právem vy
čítáte české veřejnosti, Ze plní uvými dcerami klá
šterní školy, kdež se tyto bez národního charakteru
vychovávají. Příčinu toho hledáte nejvíce v ueuvádo
mělosti českých rodičů; já však hledám hlavní příčinu
v následujícím: Nejvíce dívek v klášteřích je z ven
kova. Jsou to dcery učitelů, úředuíků 8 rolníků. Ti
chtějí za peníz, který mohou na další vychovásl dí
vek vynaložiti, opatřiti dívkám jakéhosi vzdělání a
zároveň te chtějí pojistití, že dívky uevez..ou v mě
stě, kdež samy sobě jsvu evěřeny, mravní úhony, Však
je nyní otázka, kde je mají umístiti. Soukromé byty
— zvláště pro dívky —- jsou velice drahé a naše
soukromé ústavy české pro vychování dírek jsou ještě
dražší. Cizí soukromý byt nedává rodičům jistoty, že
bude na dívku v ohbledo mravním doblíženo, Vezměte
do ruky kterýkoliv prospekt českého ústavu pro vy
chování dívek a shbledáte, že žádá se měsíčně 20—
25 až 30 zl., což je pro výše uvedená rodičo velmi
mnobo. Do našich českých — dosud stávejících ústa
vů mohou býti dány dírky jen rodičů zámožných,
kteří nemusí na nějaký ten groš hleděti. V klášteřích
platí se (Praba Ječná al.) 15—18 zl. To je blavní
důvod, proč tam rodiče dívky své na vychování dají.
Zastánce dosavadních ústevů mi snad namítne, že po
trava v klášteřích je Špatná. Já, jenž jsem vepříte
lem klášterní výchovy, tvrdím na základě rozmlov
6 mnoba klášterními dívkami opak toho, Pravda je,
že v klášteře nevidí dívky pečeni po celý rok a že
se musí upokojiti se stravou nejvíce rostlinnou. Však
strava ta dívkám ponejvíce svědčí a doma u rodičů
nemají dívky potravy lepší. Sám jsem se mnobokráte
přesvědčil, jak dívkám při výše uvedené atravě se
dobře vede. A proč se mají míti dívky v Praze snad
mnohem lépe na stravu než rodiče doma, kteří stěží
na vychování jich potřebné peníze seženou? Z tohn
je patrno, že jen přemrštěná cena (touba po výdělku
soukromých ústavů) má vinu na tom, že kláštery jsou
ploy našich českých dívek. Všeliké dovolávání se mrav
ní povinnosti rodičů je marné. Zde by pomohio jen
to, kdyby stávající již ústavy zmírnily své ceny, neb
kdyby byl zuložen konvikt pro dívky, kdež by za
výše uvedené ceny dostávaly stravu jednoduchou, ale
syton a kdež by se přísný dohled vedl na jích mrav
né chování. Jsem přesvědčen, že by hned většina ro
dičů dcery své do takového ústavu dala a že by
ústav ten mob] i při ještě menší ceně dobře prospí
vati. Slavná redakce „Času“ by ae velice zavděčila
četným rodičům venkovským, kdyby buď osobně n
jednotlivých ústavě, uebo vybídkoa ve svém Časopise
učinilanápravau věci té“, — Čas se málokdy tak za
pomněl, aby pověděl něco upřímně a nestranně, zvlá
ště mluví-li o některém institato církevním. Ale to
ble jebo doznání o klášterech bude až príliš silným
pepřem pro jeho sestřička „Osvěta lidu“ v Pardabi
vích, Již jsme pomalu počali mysliti, že aspoů ně
která nadávka „Osvěty“ — na kláštory má zrnko
věcného podklada, ale nyní nás v staré důvěře naší
potvrdil — protestantský „Čas“. Čekáme, že nyní
nOsvůta“ dá „Českému Východu“ na chvíli pokoj a
hrot svého kopí obrátí proti „Časa“; vždyť jest to
brozná zráda na pokrokových ideách, poví-li se 0
katolictvu kus nefalšované pravdy.

Katolíci a pruští liberálové. Shro
máždění katolíci na sjezdu něm.katolíkův Mannheimu
v Německu zaslali čes. sjezdu katol. v Hradci Králové
pozdravný telegram. To však pobouřilo celou řada
německo-říšských listů, která vytýkají mannheimskému
sjezdu, že zaslal pozdrav odvěkým nepřátelům Němectva,
viníce ho i z velezrady. Je vidět, že něm. katolící
mají daleko větší amysl pro svornost, lásku a svobodu
než jejích bratři liberálové, kteří přes učení Kristovo
přecházejíce, nejraději by měli každého Slovana pod
nožím svých cboutek.

Zkapalněný vzduch. V museu pří
rodních věd v Paříži akázal D' Arconval, že kovy
ponořené do zkapalučnéo vzdacho nabývají zuamenitých
vlastnosti: ocelová péra mohou býti zbotovena jako
vlásky a nepozbývají trvanlivosti, Kaučak v něm
ztvrdae a zkřehne juko sklo a může se pak na prá
šek roztlouci, alo nabývá své předešlé pružnosti, když
se kapalina vypaří. Bifstek (bovězí maso zvlášť du
šené), ponořen byv do zkapalučného vzduchu a bozen
na zem, razbil se na tisíc kousků. Tyto byly sebrány
a roztlučeny v hmoždíři; bylo shledáno, že se nabylo
prášku velmi výživného a snadno stravitelného. Led
namočen touto kapalinou ztvrdl tak, že jim bylo lze
řezati sklo jako diamantem,

Vlny mořské. Professor| Vilém Schield
měřil vlny moře za bonře v Skotsku na pobřeží Se
verního moře, Vlny měly průměrnou výšku l4 ma
následovaly za sebou po 13 až 17 vteřinách. Průměrná
šířka jejich u základny obnášela 5-4 m rychlost 16
km za hodinu. Největší pozorovuná délka byla 218
m. Dle svých pozorování cení professor Dchield vlny
Atlantského oceanu při bouři na 20 m výšky a 800
m délky, jejich rychlost odhaduje na 18 m vo vteřině,
což obnáší za hodinu 64'8 kilometrů.

Papírové klobonky. V Lyoněrobí nyní
papírové klobouky, jedny dražší, druhé lacinější =
prostší. Klobouk jest celý z tuhého papíru; aby za
choval formu, má uvnitř dráty. Jost natřen lakem,
aby nepropouštěl voda. Lacinější klobouk papírový
stojí 60 haléřů. Zdá se, jakoby byl zhotoven ze žluté
slámy a to proto, že papír jest rozťezán na drobné

proužky, jež jsou vedle sebe nalepeny. Lepší klobouky
papírové stojí 8 koruny. Papír, kterého se užívá, jest
tuhý, dobře se stříhá a lepí,

O zápůjčkách hypotečních na hospo
dářeké usedloati se zvláštním zřetelem na konverse
— v otázkách a odpovědích, jest název brožurky, dle
níž každý sám a bez mnobých výloh zaopatřiti si
může zápůjčka z hypoteční banky. Tuto brožurku
vydává hypoteční banka království Českého na požá
dání bezplatně a podá též ochotně co nejdůklacněji
veškorá vysvětlení

Úmetí. Pan Ladislav Honsl, knězcírkevní, do
končil vzorný život svůj v Chrudimi dne 11. září 1902

po dlouhé a trapné nemoci v 27. roce věku svého.ohřeb konati ee bude v sobotu dne 13. září 1902
o půl 11, bod. dopol. na hřbitov sv. Václava.

Selský sjezd na Velehradě. Vednech
6. a 7. tm. konal se již druhý manifestační sjezd
rolnictva českoslovanského a při tom veliká elavnostní
selská pouť, při níž tísnilo se na posvátném Vele
hradě na 15.000 lidu rolnického ze všech koutů Mo
ravy, Čech, Slezska, Dolních Rakous a Uh. Slovenska.
Přítomnosti svou poctili sjezd J. M. ndp. opat a prelát
Fr. J. Bařina z Braa, hrabě Seilern, poslancové dr.
Hrnban, dr. Koudela, dr. Stojan, Sevčík a j. Již v 50
botu odpoledne promluvili někteří rolníci o poměrech
rolnických, rovněž j aelky na jiném místě rokování se
účastnily. V neděli ráno měl slavnostní kázání vdp.
rektor P. J. Cibulka. Po pontifikální mši ev. vysta
vena Nejsv. Svátost na nádvoří na oltáři veřejné úctě.
O půl 12. hod. zabájen na nádvoří klášterním sjezd
katol. rolnictva. Poslanec dr. Stojan vzdal pak všem
díky za bojné účastenství a vzorné chování a přečetl
došlé telegramy. Předseda sjezdu p. Josef Šamalík,
uvítal shromážděné a zabájil sjezd. ©o různých po
zdravechp Šamalíkpromluvilorolnictvna národaa
rolník p. Capita o stavu delském v minulosti a bu
doucnosti v ohledu náboženském. Rolník Zatloukal
promluvil pak stručně o rolníka časkoslovanekém
v ohledu národním. Ku konci přijata resoluce, v niž
se prohlašuje, že shromáždění setrvají při zásadách
cyrillomethodějekých, národních a náboženských ve
prospěch svého stava i celého národa, za jehož práva
budou bojovati. Na to předseda p. Samalík sjezd
ukončil. Uchvacujícím dojmem působil sjezd na kaž
débo účastníka.

Kulendář duchovenstva českoslo
vanského na rok 1903, právě vyšel s obsahem
prakticky a účelně voleným. Nalézáme ta podobiznu
i životopis Th. Dra. Frant. Kav. Kryštůfka, instrak
tivní článek „Studie kněžské“ praktické poznámkové
kalendarium, římský kalendář, ukazatel mší, norem
ních dnů, prázdnin a pod., poštovní ustanovení, stup
nice kolkové, tahy losů, velice praktické „Poznámky
pro školu a duchovní správa“ s rozvrhem hodin a pod.
Podrobný, přehledný a co nejpřesnější Sehematismus
duchovenstva arcidiecésí a diecésí Uesko-moravských,
zevrubně zpracovaný uspokojí zajisté každého. Ka
posní tento kalendář, jenž v pěkné vazbě stojí pouze
2 K 40 h, doporučujeme co nejlépe katolickému kleru
Českoslovanskéma. Vyšel nákladem Jos. R. Vilímka
v Praze.

Zpráva o druhém sjezdě českoslo
vanských katolíků v Hradci Kr. vyjde
již v šesti dnech jako 10., 11. a 12. číslo „Časových
Úvah“. Objednávky přijímá již nyní

Administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 6. září 1902. 1 bl.

pšenice K 12'30—13:40, žita K 100—1050, ječmene
K 800—680, ovsa K 5-20—690, proaa K 960—100,
vikve K 00:00—1009, hrachu K 16:50—19'26, čočky
K 0000—0000, jahel K 1800, krup. K1600—2400,
bramborů K 240—320, jetelového semene bilého
K 00:00—0000, jetelového semene růžákn K 0000
—00'00, máku K 26:00—32-00, Iněného semene K 15'40
—18"90, 100 kg. žit. otrab K 12-00,pšenič. otrab K 1150,
1 kg. másla K 2:08—2-48, 1 kg. sádla vepřového K
1-76—0-00, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 2:30—340, jeden hl. cibule K
4-60—5-20, jedna kopa drobné zeleniny K 0'60—320,
1 kopa zelí 4-80—9-40 K, 1 pytel mrkve 2:40—360,
1 kopa salátu K 000 —0'00, 1kopa petržele K 1:20—1'60,
1 kopa celere K 0:00—0'00.

Jen vtěchto balíčkách
obdrží se pravá tak
všeobecně oblíbená

RO
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Kathrelnerova00000
sladová kávaitneippova

HOSTINEC
Jediný v obci, který jest frekventován zá
roveň Cizinci, pronajme se přičinlivému,
kauce schopnému hostinskému, jehož paní
zároveň kuchařkou býti musí.

Bližší sdělí administrace t. I.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro letní a podzimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláštéz 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 bet zvýšení cen!

5SG09955070G00595G
© Již v týdnu

nastoupí třetí roční pout náš

kalendářŠtíť
Z bohatého a pestrého obsahu uvádíme:

1. V1. Hornov: „Před obrazem Sv. Rodin
Páně“ — báseň (k titulnímu obrázku), 3

„4 * „Vzkříšení svobody v Bláhovicích“
, Fr. Eisler: „Loučení“ (báseň).
„P Ant. Rejzek: T. J. „Poklad nalezený

v jesuitském kostele Panny Mario v Hradci
Králové“

5. Frt. Jiří Košťál: „Jak si „pan otec“ Vrbata

6

>©DDÍ

pomohl od kafařek.“
Dle Fr. Potěšila:

ilustracemi.
7. Abbe Hr.: „Milostí Boží jsem, co jsem.“
8. Filip Jan Konečný: „Jak stréček Nosvajba

ples jednó nemocné.“9, Frt.Jiří Košťál: „Ejhle Apoštol“ issio
nářské činnosti Boh. Balbína 1 da

10. VI. Horuov: „Včera a dues.“
11. P. M. Z. „Mrtvá ruka.“
12. * „* „Jmění Rotšildovo.“
13. VI. Hornov: „Fortunát Kořínek“

. NODBory: „Slovok rodičům.“Ď. r. Garulus: „Ani pohřbiti ani iti,“
16. Jos. Váňu: „Brňáček Raispálí
17. Jos. Kousal: „Jerusalém a jeho obyvatelé,“
18. J. Dumek: „Besídka hospodářská.
19. Kronika.
20. Anekdoty.

Mimo to obsahovati bude náš kalendář:
Důkladné kalendarinm, úplný seznam svatých,
seznam irhů sestavený abecedně dle míst i
zvlášť dle měsíců, škály kolkové a j.
PB“ S četnými ilustracemi.

Osvědčil-li se již obsah „Štítu“ loňského
co nejlépe, můžeme sděliti, že letošní ročník
bude ještě dokonalejší.

Objednávky již nyní přijímá

administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

S5G66G669:0559595

„Pardubice“ — s četnými

Výhodné pronajmutí
krámu

s bytem neb bez něho, v obci královéhradec.
kého okresu malou půlhodinku od města a ná
dražní stanice vzdáleného. — Hodí senejlépe
pro obchod se sinišeným zbožím, krupaře neb
pekaře bez konkurence. Chléb možno dodávati
do města, kde více průmyslových podniků stává.

. . Bližší sdělí administrace t. I.



Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami|

J. Anděla

> zámořský prášek
uumrcuje s jistotou:

štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy, mra
vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hmys.

Továrna a vývoz a

JŠ. Anděla, drogerie „u černého psa“
a dr I, Husoratř.č.18.pa

V Hradci Králové pravý u pana Karla J.
Dixe, medic. droguerie.

Sklady na venkově všady označeny Andělovými
plakáty s černým psem.

Oltáře,sochyaj.
ve vkveném a levném provedení

přesně dla předpisů církevních ©kašdémslohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme. ,
Nejlepší odporučení! | Plány u rospočtyse neúčtují.

Provedeuo ke 300 oliářů.

Založeno r. 1860. '

Velectěnému duchove nstvu |
doporučuje

Karel Zavadil, |
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů |

vše allně v ohni zlacené a otřibřené, začse ručí. .
Vlastní výroba omožňuje veškeré objednávky co nej ©
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a etříbření :
zadlou ze již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi- '
losti. Starý závod můj může ge vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, cibori(, relikviářů,
nádobek na sv, oleje, lamp. lucereu, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejavě

tější. patenek atd. co uejvíce,
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v Čáslavi

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 věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splatky; cena

levná, jakost výborna,

O

©

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejtepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílného. Inčuéhu, vloěného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křestapského, svépomocuého
hdového podníku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí u levně dodává všecky drahy,
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

jichž

- Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník
pro diecést královéhradeckou.

Drahé vydání —368 stran 8“
v plochých arších při odebírce nejméně 50 knsů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knibkupecká

brožovaný © < 2 < 2 22 42h
vázanýv poloplátně<. <.. <... 68h
vázanýv celoplátně-< . . -2.2.2 68h
vázaný v celoplátně se zlaceným kříškem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zlaceným křížkem 8 ořízkou . . K 180

Nápěvy k Oltáři
RRG stran W9

cena knihkupeckábrožované-2 <222 3hvázanévpoloplátně<.. <. <.. 86h
vázanév celoplátně. ©... 2.. 42b
vázané v celoplátně se zlaceným křížkem . . 48h
(Ceny míněny jsou bez porta; při zásilce drahou čítá se

též bedna za cenu skuiečnou.)

PRŮVOD VARHAN
k Nápěvům Oltáře

ku všem písním, litaniím, veršíkům, odpovědím, ke stálým
částkám chorálním (Kyrie, Gloria, Credo atd.) při zpívané

mši 8v. a rekviem.

Vydání brožované zn K 5-20, frankovaně K 650.
Po přání opatří se i tuhá vazba (v kůži a plátně) zaK 1-20.

Modiitby ke mši sv. z Oltáře,
(en Confiteoz, Věřím v Boha, k obětování, k přijímání)teré lid při tiché mši av. společné nahlas říkati má.

100 lístků K 1:20, poštou K -40.

Úelé mešní modlitbyz Oltáře
100 kusá 3 K, 100+ kusů 26 K.

Liber catechesium
tiskopis, arch po 6 h.

Katalog pro knihovny
tiskopis, arch 6 h.

„ení sele, Spitus“
Krátký chorálový sbor (noty chorálové —

pětilinkový systém).

Ve- ni san-cte Spí - ri- tus.

10 výtisků 8" franko 70 haléřů.
100 6 Kor."- „ „

1 Malý Caieehismus
katolického náboženství.

Ceua I výtisku vázaného 30 b.

2. Střední valordismi
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázavého 64 h.

a. VOLNÝKaleGSmUs
katolického náboženství.

Cena I výtlaku vázaného 80 h.

Katechirmy jsou schváleny ma valné schůsi důskupů ra
kouských ve Vídmí dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 189, elovon proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c, k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří
paduého druhu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jském
katechismů pro tu kterou školu zakoapeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudě.

Instrukoe 0 katechismu a Oltář
vydaná

nejd. bisk. Jrdinariatem v Hradoi Král,
1 výtlsk brožovaný 4 h.

Ý

Langhans c. k. dvorní fotograf odporačuje ctěn.
P. T. obecenstvu svůj v Král. Hradci (v Adal

bertinu) nově zařízený závod fotografický.

== Jménofirmyručí za nejlepšíobsluhu.

První český katolický závod ve Vídni,

František Ruher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. o., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku zasílá
-© vše fianco.



Vyhláška
Zemský výbor království Českého hodlá způsobem ofertního řízení zadati na

dobu od I. ledan do 81. prosince 1908 dodávání různých potřeb pro zemské úře
dní budovy č. p. 6, 7, 8, 11 až 15, 176, 259 a 518—-III v Praze pak pro zemské
ústavy, totiž: ©

Porodinec a nalezinec, ústav pro choromyslné a donucovací pracovnu (káznici)
v Praze, ústavy pro choromyslné v Kosmonosích, Dobřanech, Horních Beřkovicích a
v Opořanech, polepšovnu pro mladistvé kárance v Opatovicích, donucovaci pracovnu
v Pardubicích a polepšovnu v Králikách.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky dříví k pálení, sukna, plátna a ji.
mýchtkanin, příze tkalcovské, výrobků provaznických, potřeb čalonnických a
obnvníckých, výrobků voskářských n mydlářských, líhu, petroleje a oleje růz
ných druhů, lučebnín a potřeb lékuřských, slámy ložní, pak iných různých
potřeb, konečně potravin, zejména počívn, masa, mléka a mávla, vboží kolonií
ulního octa a píva. : :

Potřeby tyto, jakož i jich druh a jakost jsou podrobně udány ve zvláštním
výkaze, ve kterém přibližně množství celoroční potřeby každého ústavu zvláště jest
udáno.

Dotčený výkaz jakož i ustanovení zemského výboru ze dne 16. září 1896 čís,
56.846, týkající se zadávání dodávek hmot pro ústavy zemské vůbec potřebných a
obsahující též základní podmínky, kterýmž každý dodavatel z předu podrobiti se musí,
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí v obvyklých hodinách úředních v podacím proto
kole výboru zemského a v úředních místnostech řiditelství (správy) každéhoz řeče
ných ústavů i byly zároveň dodány všem obchodním a průmyslovým komorám v Čechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů. © něž jde, ucházeti se mohou též družstva
menších živnostníků, zejména těch, kteří dle řádu živnostenského k výrobě jsou
oprávněni. .

Každém oferentu pak zůstaveno právo, ucházeti se o dodávky pro jistý ústav
neb pro více ústavů určitých, po případě pro všechny, jest mu však spokojiti se s tím,
svěří-li se mu dodávky o něž se ucházel jen částečně.

K ofertám nutno použíti blanketů k účelu tomu zvláště vydaných, jež 1 u ři
ditelství (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, pokut třeba též vzorky opatřené (ohledně
kterýchž v ofertách výslovně udáno budiž, zda-li oferent navrácení nepřijatých; ovšem
na své útraty, si přeje či-li nic) buďtež pony do II. října 8902 do 12. hod. polední
u výboru zemského království Českého.

Z výboru zemského království Českého.
V Praze, dne 1. září 1902.
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neračte opomenouti si dříve problédnouti

| jediný křesťanský

BAZAR ČUPR
| Divadelní ulice proti kavárně p. Fialy
i

| a budete překvapen novinkami a eolidním zbožím
všeho druhu, za ceny nejlevnější a pevné. "if

od nejlevnějších
Nejnovější nákrčníky tuzemskýchaždo
vejjemnějších =«pglickýcha francouzských výrobků.

OB“ Prádlo bílé i barevné."ij
Pro P. T. p. cyklisty touristky,sveatery, kamna
še, punčochy, pásy atd.

. to košile, pásy, střevíce
Pro Lavn Tennis rakety,niče,fot baly
ne. Fopanou a Ping-Pong (Lava Tennis nastůl.)

Nejnovější slumníky, deštníky a hole.

Nejnovější bluzky, jkmské»4krěnkys
we- Dětské oblečky a šatičky. "8

Sněrovačky, zaručenů výtečnáfaooua, téždle míry se rychle a levně
zuotovují.

Mnoho pochvalných uznání.
; zk jako: tobolky na drutníky,

Kožené zboží, peněženky,krabicena. šití

atd., atd. sň “ novinkdárků
Celoročnívýstava 10 nraček.'

JEP- Čínské a japonské dekorační
předměty, rohožky na pohlednice 4 podo
benky, vějíře atd.

František Čupr
Hradec Králové.
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KE:Robert. Šamburek
Založeno r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1890.
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Vyráll veškeré drahy tulárů, biretů. tonsurek, kolárky, náprsenky,
rocbety jakož ij veškeré kostelní i domácí prádlo 4 vůbec všecbny do

oborn tohoto spadající věcí pro velectěné P. T. duchovenstro,o
VD

VA>YZK
Zakazky vyřizují se bez dobírky a franco. — Platební podmluky jsou

61i měsicní. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.
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školy

Telefon č. 17. Seznamy zdarma a franko. "ij

sobě lehce-zhotoví dobrý

Každý kubanskýrum
výtečný do čaje a kávy.

v » Objednatel,který zašle 74 ha

až ý léřů, obdrží dvě láhvičkys jedním návodem, vše na

PH dvalitryrumu.Zasíláfranko

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

severo-východní Čechy.

| Továrnawww
h na spracování ovoce :
| pálenka koňaku a výroba likérů

ME Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

je há

K9)dříve závod na sušitkování ovoce, salošený 6
pš r. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách K3

— nabízí —

koňak, elivovici, borovlčku, jeřabinku
| rumy a punše, likéry, sladké ovocné
| víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
| naln) vina sladká avino Šumivé (šampaňské.)

zoposorňujeme zvlášť na výtečný a při takové |šEj jakosti welmi levný koňak a výbornou |
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |3

| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaillí |"

| státní a diplomem slaté medaile, a mnohými jí
nými diplomy s právem ražení slatémedaille.

Vzorky zdarma a tranko,

Vhnd
E SAB. Příruční

knížka
5 i pročtenářenovin a časopisů.

ů Sestavil
Narštírenky Karel Karásek.

všech druhů | cena40hal
nabízí Na 5 výtisků šestýBiskupská | zdarma.ObjednávkyK oerásekveStu

9 enci orek. Pošta

ČĚ p denciuHorek: Pšt

BF" vlastnívýroby"I
v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

E romajrmanese

krám a byl.
V domě čís. 36 na Velkém náměstí se

uprázdní velký a pohodlný krám k tichému
obchodn se hodící, a byt o 2 pokojích 3 ku
chyní, komorou a s ostatním příslušenstvím
v II. patře do zadu

od [. října (902.
Domu toho je koihovním majitelem bisk.

konsistoriam v Hradci Králové. Kdo by řečené
místnosti najmouti chtěl, ohlasiž se v kance

KŘ S konsistoře, neb u správce domuv čís. 62.

Blsk. Konsistorium v Hradci Kr,
dna 9. září 1902.

ODD DEAD O ODD 0000000.000 00000000000 0000
.

0OBVOD 0000 0D ND DODO DAG:

c a kr. dv. v dodavatel
w Jablonném nád Orl. č. d. 86

doporučnje P. T. veledůst. duchovenstvu
svůj všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dy. výrobní závod

vřed kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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Bursa práce v Hradci Králové,
Přijme se několik učňů na různá řemesla

u řádných mistrů. — Obchodní příručí ve svém
oboru dobře znalý bledá mfato. Nastoupiti může
15. t. m. — Přijmou se do bytu dva studující
u řádné katol. rodiny.

Určitější zprávu podá

Tos. Polák st. o Hradci Kr.
Biskup. residence.

S“
Josef Pilnáček

W"
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Nejjemnější druh
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v Hradei Král.m
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Příloha
Svěcení kathedrálních věží

v Hradci Králové.

Typickou známkou Hradce Králové jest
zajisté starobylá gotická avatyně av. Ducha se
svými sedlovitými věžemi z červených cihel.
Svatyně tato jest pamětníkem ještě panujícího
rodu českého Přemyslovců a téměř 700leté
národní historie, neboťdle záznamů dějepisných
byl chrám sv. Ducha badován od r. 1302. Slavil
tedy tento věkovitý památník letos 700leté
jubileum svóho pobytu v našem městě, proto
zajistá mohl právem počítati na povšimnutí
svého jubilea. A jubilea chrámového bylo také
povšimnuto a sioe se strany, která vždycky
přistupuje k činu, běží-li o nějaký prospěch
města našeho. Jest to strana dachovenská,
která přese všecek nevděk neustává va
své záslužné činnosti. Zásluhou nejdůstojnějšího
p. biskupa Edvarda Jana Brynycha za sou
činnosti městského klera a městské rady osla
veno bylo vzácné jubileam kathedraly obno
vou chrámových věží. Věže chrámové 3936
m vysoké ozdobeny byly původně kamennými

Pa s ozdobnoukražboua čtyřmimaými vížkami na čtyrech rozích. Střecha obou
věží i s vížkami a pavláčkou byly r. 1509.
ohněm zničeny a od těch dob kryla provisorní
střecha pouze 6 m vysoká obě věže jenk vůli
nutnému přikrytí zdiva před deštěm. Teprv
loni dle návrbu architekta Lablera byl nevkusný
kryt odstraněn a novým krytem původnímu
slohu odpovídajícím nahrazen. Oprava věží

poč městské kanceláře řízením p. inženýraančy prováděna byla s nevšední důkladností
a obezřetnosti. :

A nejenom krytina, nýbrž i okenní kražby,
zdivo i římsy jsou sličně obnoveny. Není
eporno, že restaurací věží ladný obraz města
vašeho obdržel cenoý příspěvek ku svému
prospěchu.

Věže chrámové chovají pěkné zvony. Spi
govatel monografie v kathedrálním chrámu
Páně vdp. Václav Kalaš podává popis zvonů.

Zvony.

Kromě jednoho nebo dvou menších jsou
zvony vesměs staré, výtečně lité, hlasů velob
ných a zvučných, takže plné zvonění činí
dojem velkolepý. V severní věži jsou tři:

1) Orel (Michael) má v průměra 1:59 m,
váhy 82-66 ct. víd. a pochází z roka 1496.
Okolo koruny jest nápis: „Na sklonku r. 1496
od narození Ježíše Krista, jejž Hradečtí strastně

ro zkaženost povětří ztrávili a jeuž zdejším
jdem mor přinesl nejvíce za dnů psích, když

zároveň město kolem bylo zaplaveno a když
lučiny málo bylo viděti, radní řečeného města
zavolavše k sobě konvaře Ondřeje řečeného
Žáčka a Václava jeho pomocníka, svěřili jim
ulití zvonu tohoto ku cti Boha Všemohouctho,
Blahoslavené Panny a svého jména k ozdobě“,
Zvoní se jím při dvoukopovém pohřbu. Odkud
jméno zvonu Orel pochází, není povědomo.

, 2) Dominikán (Leopold) podle předešlého
* v průměru 65 cm, váhy 6 ct. víd. Slit jest r.

1486s nápisem: „Léta tisícího čtyř stého osm
desátého pátého tento zvon lit jest Pánu Bohu
ke cti a chvále.“ Jméno Dominikán odvádí se
od latinského slova domiuicalie, že totiž jím
k nedělním službám vyzváněno bylo; zvonívá
ge jím nyní o čtvrtkopovém pohřbu.

3) Činčal (Cecilie) visí v okně hořejšího
patra, váží 80 liber a má nápis: Léta Páně
1496 tento zvon byl ulit ke chvále Boha a
v Praze l. P. 181723. července přelit jest od
Karla Bellmanna. Při hořejším okraji ovinut
je rostlinným ornamentem. Při větším zvonění
vyzvání se jím na zvoníky.

Na jižní věži v druhém patře jsou:
4) Žebrák (Václav) má v průměru 145

m a váhy 37-47 ct. Po vyhoření jižní červené
věže roku 1009 byl bezpochyby od Ondřeje
Žáčka lit; r. 1593, když blesk na kostele krov
zapálil, porouchán a následkem toho r. 1538

řelit. Nápisokolo korony jest: Léta Páně
DXXXVIN. slit zvon ke cti a chvále Pána

Boha, Panně Marii říše nebeské za pana Jana
Straky, hospodáře města, skrze Matěje Spicze
konvaře a Mikoláše,rormaistra bratra jeho:
Buď z tobo Pán Bůh pochválen. Jan Straka,
malíř, byl toho času primasem čili předním
konšelem v radě městské, Matěj Špicz 020 let
později osedl ve městě Benešověa pro tamnější
okolí mnoho zvonů lil. Bratr jeho Mikuláš byl
dělolitcem, jak ze slova rormaister vysvítá, ač
to slovo také vodáka znamená. O tom,kterak
tento zvon k podivnému jménu svému „Zebrák“
přišel, paměťse nezachovala; poznamenati však
sluší, že již původní r. 1509 ulitý zvon takto
80 nazýval.

V městě kovníku nazývá ee starý zvon
z r. 1492taktéž ebrák, o jehož původu Kruger

následující příběhvypravuje: Zločineo jakýsi
stoje v Hradci Králové již pod Šibenici, na
které pověšen býti měl, spatřil mezi diváky
žebráka, krajana svého i promluvil k němu,
by se domů (rozuměj do Rakovníka) navrátil,
že tam pod jistým dubem poklad nalezne; za
část toho pokladu, aby koupil zvon na hradě
Pražském ulitý, ostatek aby soběpodržel. Žebrák
vyplnil poslední vůli zločince, vyzdvihl poklad
a řečený zvon zjednal. Je-li na té pověstiněco
pravdivého, mohl by ináš zvon „Žebrák“ s ní
Bouviseti.

Zvonívá se jím o jednokopovém pohřbu
a jednou do roka oslavnosti Andělů Strážných
klekání.

Y prvním patře jest:
5) Nový zvon (Klement), který má v prů

měru 1:19 ma jest 20 ct. těžký. Byl ulit po
vyhoření věže roku 1510, jak svědčí nápis;:
„Toto dílo slito jest krásně a znamenitě ku
chvále Ducha sv. a Všech Svatých roku od
narození Syna Božího 1510 Ondřejem řečeným
Žáčkem, měšťanem tohoto města; slavně doko
uáno a dokončeno jest v měsíci říjnu“ Na
plášti zobrazen jest Kristus na kříži, pod ním
stojí Panna Maria a av. Jan. Zvonívá se tímto
zvonem o půlkopovém pohřbu a ku klekání,
též v pátek ve 3 hodiny na pumátku smrti
Páně.

Ve výstopku nad presbytářem visí 6. zvon,
umíráček (Barbora) 16 ct. těžký. R. 1875 při
zvonění pukl a téhož roku nákladem 180 zl.

řelit byl od Josefu Šnajdra, zvonaře Králové
hradeckého. Původní zvon měl nápis: Budiž
jméno Páně pochváleno. Léta Kristova 1596.

Ve štítě nad kanovnickou sakristií visí
zvon 7., Cecilka (Cecilie) as 40 liber těžký. M4
nápis: „Každý, kdož bude vzývati jméno Páně,
spasen bade.“ Léta 1680. Urozená Paní Veronika
Maršalova, rozená Žákova z Dahobejle. Urozená
Paní Alžběta Polyxena vdova Rotenbachová,
rozená Dobřenská z Dobřenic,z jejichž nákladu
zvon byl ulit. Všecky tyto zvony byly 27. září
1705. biskupem Tobiášem Behrem znova po
svěceny.

Obnovené věže kathedrální byly posvě
ceny u příležitosti sjezdu českoslovanských
katolíků. Byla tedy zvolena ku slavnostnírou
tomuto aktu taková doba, kdy největší počet
hradeckých diecésanů mohl se súčastniti slav
nosti, kteráž nemá ponze místní, nýbrž i širší
význam pro celou diecési. A diecésané hradečtí
také v+znam této slavnosti pochopili a v ohrom
ném počtu 10.000 osob se svěcení věží súčast
nili. Když ohromný zástup lidu urovnal se po
3, hodiny trvajícím průvoda, vyšel o třech
čtvrtích na 11 nejdůstojnější velepastýř v prů
vodu své kapitoly a bohoslovců z residence,
postavil se na řečniště pod širým nebem před
kathedrálou zřízené a promluvil k těsně se
skupeným davům dobře promyšlenou a krásně
uspořádanou řeč o významu věží, jež měl právě
posvětiti. Před tribunou usedli členové městské
rady pp. Russ, Pilnátek a Hubáček. Mimo toi
vzácní cizí hosté obcovali povznášející církevní
slavnosti. Pozorovali jsme J. M. Dra. Bauera,
biskupa Brněnského, J. M. Dra. Krásla, světí
cího biskupa Pražského, vys. důst. pp. msgra.
Švehlu ze Smíchova, msgra. Vladimíra Šťast
ného, redaktora Obzoru z Brna, msgra. Hakla,
papežského protonotáře z Hořic, Josefa Závod
ního, kanovníka a vojenského faráře z Inno
mostí, J. O. hraběte Vojtěcha Schtnborna, J. E.
hrab. Karla Ervína Nostice Rieneka, hraběte
Kinského, hr.běte Mensdorfa atd.

Nejdůstojnější řečník proslovil skvělou,
lokalním patriotismem prodchnutou řeč.

Nastínil krátce dějiny spolku ku obnovení
chrámu Páně sv. Ducha. Vzpomněl na zvěčnělého
kapitolního děkana Raise, za něhož ustavil 8e r.
1862 spolek ku restanraci nevkusně zohyzděné
svatyně. Spolek provedl uvoitř důkladnou opravu,
ano i zevné na lodi chrámové. Ale ješté mnoho
scházelo ku důkladné restauraci. Hradecké ducho
venstvo pamatovalo každoroční sbírkou na dokončení
chrámové výzdoby. Zesnulý buditel národa prof,
Stárek odkázal v závěti avé odkaz k témuž účeli.
Rovněž i diecésní duchovenstvo za různých příle
žitostí do města zavítavší věnovalo dárky ku
stavebnímu fondu. Když nynější Vrchní Pastýř
nastoupil biskupský stolec, nesla se tažba jeho ku
důstojné úpravě stoličního chrámu. Přispěním
kapituly postaral se odp. biskup nákladem as
40.000 K o vkusnou malbu presbytáře a lodi
chrámové v upomínku na 50leté vladařské jubilenm
J. V. eisaře a krále Františka Josefa I. Poslední
pak krok ku restauraci učiněn obnovou věží chrá
mových, které z nedostatku peněz byly přikryty
provisorněnevkosnýmkrytem.Společněs městem,
jako patronem chrámu, podnikl ndp. biskup stavbu
věží, věnovav k tomu cíli 20.000 K. Nevypravuje
ndp. řečník historii tuto pro svou chlouba, ale na

důkaz, že výtěžku z církevního statku užívá také
ku prospěchu církevních podniků.

Připomenul, že první zvon „Orel“ jest
pokřtěn na jméno Michal; přitom vzpomíná hesla
Michalova „Kdož jako Bůh?“, které každý křesťan
má míti stále na paměti. Zvuky „Orla“ necht
povznášejí nás skutečně do orlí výše k Tomu, nad
něhož nic vyššího na světě není. Nynější nevěrci
se domnívají, že právě oni jsou orly a věral ka
tolíci zeměplazy; leč zeměplazem jest člověk
takový, který svými tužbami jen na zemi Ipl a
k nadhvězdné vlasti myslí svou se nepozvédá.
Kteří však volají v erdcích svých: „Kdož jako
Bůb?“ a na křídlech náboženských ideálů se po
vznášejí do síní věčné avé vlasti, ti jsou orly
pravými, střásajíce se sebe prach zemské všednosti.

Druhý zvon věžní „Žebrák“ jest pokřtěn na
jméno Václav. Dobře jest při této příležitosti
upozorniti, že jsme sami o sobě žebráky, tvory
malomocnými, které jen milost Boží siloua krásou
naplňuje. U vědomí tohoto avého stavu, u vědomí
své závislosti na milosti Boží nestmíme se vzpírati
pokorně Boba prositi za nutnou pumoc a alito
vání. Řidma se velikým dědicem české zemé av.
Václavem, který se nezdrábal ve všem Boha po
slouchati a za něho trpěti. Pak nám kyne podobná
oslava jako av. Václavu.

Promlouvaje o třetím zvonu, jenž zval se
„Nový“ a pokřtěn jest na jméno Kliment, upozor
uje va kapli sv. Klimenta, kteráž jest neklamným
svědectvím, že av. Cyrill « Method na své apn
štolské cestě Čechami hlásali kříž též v Hradci
Králové. Město naše bylo po Litomyšli snad nej.
prvnějším městem českým, kteréž opustilo pohanství
apřijalo pravou osvětn. Ježto sv. upoštolé slovanští
s křížem přinášeli též knibu, lze Hradec čítati
mezi nejpřednější ohniska kultury v dobách nej
starších. Hlas zvonu Klimenta musí Hradečanům
každodenné (zvoní se jim o klekání a v pátek
o 3. hodině odpolední) hlásati, že katolické nábo
ženství není proti vzdělanosti, nýbrž právě základem
kultory. Nikdy se nestaví víra katolická proti
pravdě vědecké, ježto sama pravdu hlásá, nýbrž
pouze proti výmyslům a domnénkám různých
badatelů, kteří každý rok se opravojí a zmatek
v lidstvu šíří. Držme se tedy víry, která jest
neochvějným základem našeho smýšlení a jednání.
Nevěra působí v duši neklid, zmatek, nespokoje
nost a zoufalství. Město Hradec samo svými ději.
nami svědčí o tom, že, pokud drželo se obyvatelstvo
víry otců svých, víry eyrillomethodějské, víry
římskokatolické, vzrůstal Hradec a mohutněl.
Katoličtí Hradečané mohli 8e na př. odvážiti pro
svou zámožnost ku stavbě chrámu sv. Ducha;
v pozdějších dobách roztržek náboženských klenal
blahobyt a Hradečané sotva mohli zbudovanou
svatyni udržovativ dobrém stavu. Jako celý národ,
taki město naše těžce odpykalo novoty náboženské,
Heslem starých Hradečanů bylo: „Ochrana města
záleží ve svornosti, lásce a jednotě u víře bez
roztržitosti“, ale beslo toto upadlo nyní v zapo
menutí, Není jednoty u víře, není lásky, není ani
svornosti. Dokončení stavby starobylých věží ne
dovedlo ani všecky vrstvy občanstva shromážditi
ve svornosti u církevního úkobu. Kéž dvé věží
chrámových jsou dobrým katolíkům upomíakon na
heslo Sušilovo: „Církev a vlast — ty v mojích
miluji sestersky v adrech. Každá půl, každá má
moje srdce celé“. Ndp. řečník vybízí shromáždění,
aby řídilo se tímto beslem ve svém životě. Ke
konci řeči děkuje vznešený fečník všem účastníkům
při slavnostním tomto aktu a pronáší vřelé přání,
aby nové věže byly vždy známkou náboženské
horlivosti zdejšího občanstva, aby byly i pomníkem
nevyhladitelné lásky ndp. řečníka ku tomuto městu,

Doslov.

Nejstarší bradecký obyvatel, chrám sv.
Ducha, slavil tedy tak vzácné jubileum při
obnově svých věží, proto právem mohl při
této příležitosti kol sebe spatřovati mezi gratu
lanty aspoň všecky ty, kteří pod jeho krovem
uvedení byli sv. křtem do církve Kristovy. Ale
pochybujeme, že rodáci hradečtí všichni vzpo
mněli v tento den na nejstaršího pamětníka české
historie. Aspoň vlastenecké naše spolky. jichž
čítá se již v Hradci kolem 60, neuznaly za
vhodné projeviti svou účastí při svěcení znalost
vlastenecké a místní bistorie, ačkoliv odpoledne
na Střelnici celých prý 30 spolků projevilo
nevšední zájem o hradecký pivovar, Jest nám
skoro odporno registrovati tuto bezhluvost a
bezmyšlenkovitost patentovaných zdejších vla
stenců, jimž zuřivé produkce v Sokolovně a
pivní sud na Střelnici byl daleko cennějším
zájmem nežli starobylý památník národních
dějin. To se stalo počátkem XX. osvíceného
století v městě, jež so zove východními Athe
nami! Nemáme to za zlé nemyslicímu davu,
ale obviňujeme přímo aranžéry tohoto pochy
bení ze zločinu znemravňování lidu.E



Zprávy hospodářské.
Živý kapitál zemědělství.

Napsal R. Vrba.

Živým provozovacím kapitálem v země
dělství jest jak známo tažný a ostatní užitečný
dobytek. Ruský mužík v zimě sám se avojí
rodinou trpí hlad a spíše hledí, aby měl pro
koně píci a zrno, poněvadž právem poukazuje
na to, že, kdyby mu hlady padl kůň, jost
po jeho hospodářství veta, svými prsty přece
nemůže zemi zorat. Již u starých národů od
hadovalo se bohatství předáků národa podle
počtu stád a i dnes musíme pokládati ono
zemědělství té které země za chudé nebo bo
hatší podle počtu živého provozovacího kapi
tálu, dobytka. Bez patřičného živého fandu
nelze hospodařiti vůbec. Zvíře dá předně hos
podářství potřebnou tažní a pracovní sílu, za
drahé dává mléko, máslo, maso, vejce a pod.
Konečně dává nutné množství hnojiva, bez něhož
by intensivní hospodaření bylo vůbec nemožno.

Největším bohatstvím dobytka mohou se
vykázati farmáři v Severní Americe. Dle sčítání
z r. 1900 bylo v Severní Americe napočteno
69'/, milionů kusů dobytka hovězího.

Dobytka toho patřilo 97 procent farmářům
a malinký podíl 3 procent připadá na města.
Mladého dobytka bylo napočteno 16 milionů
kusů, dojnic 26 milionů kusů.

Téhož roku bylo v severoamerických stá
tech napočteno 21'/, milionů konf. Z toho bylo
86 procent majetkem farmářů, ostatní pak při
padlo na města, kde ostatně zaváděním elek
trických tramvají koní stále ubývá. Severní
Amerika vyniká svým chovem ovcí. Farmáři
měli r. 1900 ovcí 62 milionů. Současně se vr
hají američtí farmáři s dobrým úspěchem na
chov dobytka vepřového, kterého bylo u nich
zjištěno 66 milionů kusů. Takovým bohatým
živým fundem, jak jej vidíme v Sev. Americe,
nemůže se vykázati skoro žádné zemědělství
na celém světě. Farmáři severo-američlí za
plavují poraženým i živým odchovaným do
bytkem hlavně Anglii a vnikají vítězně tuké
do Německa. Proto němečtí rolníci tak nalé
havě žádají ochranné clo na dovoz cizího do
bytka do Německa, poněvadž by při nízkém
olu byli brzy na celé čáře poraženi ame
rickým dobytkem. Dovoz masa jest dnes proto
umožněn až ze zámořských krajin, poněvadž
rychlost dopravy jest úžasnáa zchlazovací pří
stroje na lodích dopravních konají výborně
svou službu. Od spůsobu dovážeti maso ve
stavu zmrzlém se všude nyní upustilo.

Cena tažného a zdravého koně v Severní
Americe kolísá mezi 13 a 60 dollary (1 dollar
asi 4 K 80 h). Dle sčítání r. 1900 bylo zjištěno
užitečného dobytka

v Rakousku v Uhrách
koní 1,778.000 kusů 2,334.000 kasů
dobytka hověz. 9,507.000 „© 6,738.000
ovcí 3,637.000 „© 8,431.000 „,
vepřů 4,683.000 „ 7,330.000 „

Z činel těchto vysvítá, že Uhry mají po
měrně daleko více živého fandu v zemědělství
než rolnictvo naše.

Pro úplnost uvedeme ještě počet dobytka
v Německu a Rusku. Německo mělo dle sčítání
r. 1900 koní 42 milionů, hovězího dobytka 19
milionů, ovcí a koz 12,944.000 kusů, vepřů
16,771.000 kusů. Chov ovcí a koz v Německu
jakož i u nás nápadně klesl. Rusko mělo dle
sčítání r. 1898 koní 25,354.000, dobytka hově
zího 37,414.000, ovcí a koz 77,979.000 a vepřů
11,960.000 kusů. Rusko má největší počet ovcí
a koz. Všeobecně mluveno ubylo během po
sledních 50 let rolnictva na živém fandu
značně. Počtem obyvatelstva měl by současně
stoupati také počet užitečného zvířectva.

Ale tomu není tak. Zde be na rolnictvu
zle vymstilo zrušení obecných pastvin. Dříve,
dokud byly obecní pastviny, měli i chadší
domkaři svůj dobytek, dnes mohou jen velcí
hospodáři dobytek hnáti ven a tak udržovati
jej při zdraví.

ím méně jest v zemědělství umístěno
živého kapitálu, tím chudší jest takové země
dělství již z toho důvodu, že přichází na pole
poměrně málo hnojiva, pole pax hubnou a na
stává na všech stranách bída, nedostatek. O
tom so můžeme hlavně přesvědčiti v Rusku,
kde jest v obyčeji známý obecný mír. Mužík
si nemůže vydržovat dostatek dobytka, práce
mu následkem toho všudy vázne a hnojiva
není; podle toho vypadne hubená sklizeň. Čím
více jest v zemědělství živého kapitálu, tím
jest také bobatší u vydatnější. Pravda, v kaž
dém hospodářství musí býti pro každé dobytče
určena roční porce píce a podle toho musí
býti přispůsoben také celý osevní plán hospo
dářského statku. Na blízku větších měst, kde
hlavně také mlékařské výrobky jdou čile na
odbyt, má rolnictvo dosti pobídky, aby chovu
dobytka věnovalo náležitou péči.BB
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mládeže. Redaktor F. Jelínek. Roč. I, čís. 4. a 6,
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„ dan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
a PRAHA-I.

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) dopornčuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se čelešnými rámy, st

těmi 1 vsazením.

Vetkoré rozpočty, skiasy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.
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Kongregace školských sester d E D

otevřePoem školního roku 1902/3v ústavěcísaře Františka Josefa I. v Hradei Králové

k ŘstounkUs pro pěstounky.
V kořsn tomto mohoo nabýti vzdělání

theoretického i praktického netoliko budoucí
čstounky, ale též dívky, které seznati chtějí,

jak by se s útlými dítkami zacházeti mělo, aby
se duševně i tělesně zdárně vyvíjely.

Zápls do kursu pro pě bude 86
konati dne 10. září od 9 do 11 hod. dopol.
Žadatelky přinestež k zápisu: L.) křestní list;
2.) poslední vysvědčení školní; 3.) lékařské
vysvědčení o tělesné způsobilosti ; 4.) krasopis,
písemné úkoly, výkresy a ženské ruční práce
posledatho školního roku. Jest-li žadatelka
v posledním školním roce školy nenavětěvovala,
předloží též vysvědčení mravní bezúhonnosti.

Zkoušky přijímací konati se budou dno
UI., 12. a 18. září.

Ku přijetí je žadatelce třeba, aby jí bylo
při počátku školního roku nejméně 16 let.
Nedostatek stáří se nepromíjí.
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Ignáce V, Neškudl Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod
kostelních paramentů. :

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |:
se na požádání franko zašlou. E

Erno-CC
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Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešni
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

a- náležejí

V 29 ci před
be měty

(s levněa
> přesně

gzhoto

vuje sirotčinec
»>Růženocovávýrobna:

Praha I., Konviktská ul. 200.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

$o4j k svému!
Žádné cenníky tllustrované; sa
lo všem důst. pp. kněším pošle

Ba se hned franco výbér hodin ka
pesních panských € dámských,
elatých neb stříbrných, Tulla
atd. — Zlaté zboší, řetězy,ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické veboší, 
brejle, skřipce, dalekohledy, di- :
vadelní kukátka atd. :

Úáclav
Srančák,

hodinářský a slatnický závod

v České Ořebové

Veškeré správky hodim a šperků vyřisují se :
se sárukou a rogestlají franko. :

Mnoho pochvalných usnání a poděkování :
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodimpošlu fotografie. :

ORP- Výhodné podmínky platební bes svý: :
šení cen. “v :
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Středověk v novověku.
Tak bylo napsáno na ohromných cedulích

na nárožích nalípaných dne 24 srpna 1902. A
o tom měl kdesi na Malém náměstí v Hradci
Králové „velikou řeč“ jeden ne právě dávno
narozený ogvěcovatel lidí v temnostech tápa
jících. Já jsem tu řeč poslouchat nešel. Předně

jsem z té černé havětí, jak dle novověké vzděanosti a lidskosti katolíkům ti nejpokroči
lejší písemně vynadali, a pak k čemu napínt
uši, když k tomuble postačí oči. Jen potřeba
se trochn poohlédnont a člověk vidí ten stře
dověk v novověku na samém Velkém náměstí;
nač ge ještě namáhati na Malé! Na Velkém
náměstí je totiž velechrám ze čtrnáctšho sto
letí, tedy z nejčernějšího středověku Kdokoliv
v sobě zachoval jen jiskřičku lidského citu,
bývá při vstoupení do chrámu toho podivně
dojat. Tu člověk zapomíná na všecko tělesné,
inízké i pozemské, a bezděky povznáší se mysl

srdce jeho plao posvátné úcty a bázně k ně
čemu vyššímu, nadpozemskému. A co to jest?
Jest to, čemu očení říkají pravda, dobro a
krásno, jsou to nadpozemské statky ducha lid
ského čili ideály, vlastně však to jest pramen
všech ideálů — Bůh. To je ten středověk! —
Co že! To že je středověk, kterérno se přičítá
tolik tmy a hanebností? Já být palmistrem
v Hradciaon tam na sjezd přijel,ihned bych
bo dal policajtem z města vyvésti. Ano to
je ten středověk! - To je ten středověk, který
s velikým nákladem stavěl chrámy proto, aby
lidi od života zvířecího povznášel k opravdu
lidskému, totiž duchovému, ba božskému. Ano
to je ten středověk, který miloval vyšší statky
čili ideály nad ty pozemské; to je ten středo
věk, který miloval Boha. Ovšem byli lidé stře
dověcí taky lidmi a nejezdili ještě po železnici
a neměli telegrafů, byli lidé chybám podrobeni,
a mezi dobrými byli i tenkráte lidé zlí, ale
tolik jest jisto, že kdyby nic jiného ze středo
věku se bylo nezachovalo než hradecký chrám
sv. Ducha, bál bych se říci, že to byl věk jen
temnosti. Bál bych se to říci, aby mi někdo,
kdo něco více a hlubšího četl než naše mo
derní doktoři, právem neřekl, že jsem novědo
mec u švanil. A když se nyní i jeho věže
v původní své kráse zastkvěly, nemohu ma
jiného říci, než že se tu zastkvěl ve světle
pravdy, dobra a krásna ten — „černý“ — stře
dověk.

Tak to je ten středověk, a to — Pán Bůh
s námi a všecko zlá pryč — v Hradci ua
„rynku!“ Ukazuje to na nedokonalost novověké
vzdělanosti, že se v Hradci tenhle středověk
na samém -náměstí trpí. Škoda, přeškoda, že
ho hned tenkráte, když ten nový věk švítal,
ti bořiči starých oměleckých památek a sídel
umění neroztloukli. Měl by nyní Hradec tu
ostudu, že má středověk „na ryaka,“ uspoře
nou. Škoda, že due 24. srpna t. r. v den Kato
lického sjezdu ta černá havěť nějakou robelii
neudělala. Vojsko bylo v kasárnách pohotově,

Mohly se aji staré doby, „hněv lidu“—jak říkají Národní Listy — mohl vzplanonti
a „Středověk“ mohl být v ssutinách. Ale tak

j to, katolíci rebelie nedělají ze rásady, ausité dvacátého století mají kuráže dost
v sokolovně hubou, ale hrdinská prsa svá
vydati střelám vojáků, nač to — to dělali
v středověku, nový věk nejraději bojuje „na
střelnicích,“ kde bouchají zátky sadů a lahví.
A tak se stalo, že i po tom 24. srpna t. r.
středověk zůstal v Hradci „na rynku.“

Ale pořáde jsem u toho středověku. Kde
pak je novověk? Inu, hned nedaleko od „stře
dověku,“ je ho v Hradci dosti. Jednou jsem
se jako ten černý za středověku ubíral o vá
nocích na půlnoční. A právě v ta chvíli, v kterou
po otcích zděděná — skoro ještě ze středověku
pocházející píseň „Narodil se Kristus Pán“
ty černé k ideálům povznášela, ozýval ge od
kodsi hluka řev z místností novověkých. Ten
kráte to snad ještě společnost „Mrťafů“ nebyla,
ale tolik je jisto, že to bylo novověké slavení
vánoc — a tak byl atředověk v novověku,

Povznášení myslí k ideálům vznešenou boho
službou, a plnění břicha pivem a motání mozku
až do rána — středověk v novověku!

Ale to je jen malý obrázek; ukazuje však
vůbec, jak ten doktor anebo snad nedoktor
— už ani nevím, kdo tu památnou řeč měl —
pravda povídal, když nřlavil, že za dnů našich
je středověk v novověku. Zrovna tak, jako to
je v Hradci na náměstí“ tak je to ve světě.
Co ještě sbylo ideálů, co ještě sbylo záliby v pravdě,
dobru a krásnu vnaší společnosti,to je s té kře
sťanské vedělanosti, která ve středověku vládla, a
ten úpadek ideálů, to hmotařství, ta sprostá
požívavost, to ohavné a hrabivé sobectví, to
jest dílo té novověké vzdělanosti, která vy
hlásivši za Boba hmotu, učinila modloa tělo,
a tudiž nutně musí vésti ku zničení všech
ideálů. A je-li přece v-těch svobodomyslných
a pokrokářích našich nějaký zbytek lidskosti,
je právě tím, že duše jajich sama křesťanstvím
v dětství odchovaná je středověkem v novo
věku.

Znamenitou ukázka „novověku“ přináší
sám evangelický časopis „Has“ v článečku:
Jací jsme. Píše: Zpronevěřenív sálošně. Národní
Listy 23. března 1902: „Česká veřejnost želí
muže vzácných vlastností, muže zvláště oběta
vého a upřímného národovee.Jméno jeho s úctou
a vděčnosti zaznamenáno jest na nejednom listě
v historii našich vlasteneckých spolků .. Byl
velice horlivým stoupencemNárodní strany svobodo
myslné.“— Národní Listy 7. srpna. „Po náhlá
smrti vrchního úřadaíka .... svatováclavské
záložny dosazen na jeho místo úřadník nový,
který v prvmích dnech měvíce dubna letošního
roku objevil jisté nesprávnosti ve vedení knih.
Tento objev zavdal příčinu k rozsáhlé rovisi,
při níž zjištěno, že nepoctivým způsobem byla
záložna připravena o 180.000 K. Důkladným
pátráním zjistilo se také, že tento obnos po
nechal si náhle zemřelý úřadník. . .“ K tomu
dodává „Hos:“ Nejsmutnější zajímavost těchto
dvou zpráv, . . je v tom, že muš v dřesnu chvá
lený a vrchní úředník, o němž v srpnu vyšlo
na jevo, že 180.000 K spronevěřil, jest — táž
osoba.

A co k tomu dodáváme my? Býti horli
vým stoupencem Národní sírany svobodomyslné,
„náhle — sebevraždou — zemříti“ Národními
Listy chválenu býti — a 180.000 K „zpronevě
řiti“ to je novověk!— A ze skrovných příjmů
šetřiti, aby se na dostavění věží v Hradci
odkaz učiniti mohl, jako to učinil starý vla
stenec kněz professor Stárek, po jeho příkladě
dary Štědrými ustavičně chrám kathedrální
obmýšleti, aby se v bývalém lesku objevil,
jako to činili přemnozí kněží, šestnáct až
dvacet tisíc korun chystati, aby se zaplatilo,
co se na dostavěnínedostane,—kdo to učinil,
ví dobře pan purkmistr a jeho náměstek —
to je středověk!

Žádného náboženského přesvědčení nemíti,
ke všem „přesvědčením“ snášelivým býti, jen
katolíky, třebas byli dobrodinci města, za ha
věťfmíti a po vůli neznabobů s nimi urážlivě
nakládati, to je novověk.Přesvědčení náboženské
opr“vdu míti, je mužně i se ztrátou obliby
osvědčiti, i nevděčným dobře činiti, to je stře
dověk.

Obé dohromady je středověk v novověku
v Hradci Králové,

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 11. září.

(Hus a bitva na Bílé Hoře.— Trojice do výslušby
odchásejících universilních profesorů. —| Několik
slov k reskriptní schůsi na staroměstské radnici.)

„Obnově“ bez odporu náleží v českém
veřejnémživotě ta důležitá zásluha, že několika
let+ra neunavným působením jejím bylo nmož
něno, aby se o Husovi a o bitvě na Bílé Hoře
mohlo u nás věcně « klidně mluviti. Otázky

P

——
dmserty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne. |

tyto byly agitacemi a vzoěty, o nichž se šířiti
netřeba, tak zkaleny, že zdály se poučovati
zrovna o opaku toho, o čem vlastně učiti
mají. Když jeme se před sedmi lety začali
dovolávati, aby při pojednáváuí o těchto hi
storických otázkách zachován byl klid a na
místě vášnivého sporování se, aby byla věno
vána pozornost náležitáma jejich prostndování,
staly se tyto naše snahy předmětem útoků a
novlídných posudků i ze strany, ze které jsme
se toho nejméně nadáli Ještě letos bylo do
„Obnovy“ docela zbytečuě řekněme „trknnto“,
když jsme odpornčovali pilnější stadium o Hu
sovi. Proto právě s největším uspokojením za
znamenáváme, že především povným, důsled
ným a vytrvalým článkům „Obnovy“ podařilo
se pro pojímání těchto historických otázek
vybojovati příslušné cesty, čímž postupem doby
bude učiněna přítrž rámusům, jež u nás vzpo
mínky na Husa a na Bílou Horu obyčejně
doprovázely. Ani z daleka nechceme tvrdili,
jako bychom my snad nějaké nové názory 0
těchto historických otázkách vynalezli, ale
konstatujeme, že „Obnova“ jest listern, v němž
po čadu let systematicky bylo | pracováno
k tomu, aby v otázkách těchto konečně mohli
promluviti lidé vážní a učení. Před osmi, desíti
lety to nebylo možno, neboť i při tak zvané
„Husově debatě“ na sněmu král. Českého roku
1889 byli konservativní řečníci slovatný histo
rik rytíř V. Tomek a vynikající dogmatik vy
Šehrad. probošt dr. Lenz skoro uřváni. Cožteprve
kdyby se byl někdo opovážil o otázkách těchto
promlaviti ve shromážďěních lidu, kde měli
„Solo“ jenom frásisté! A na tuto horkou půdu
„Obnova“ vytrvale sestupovala, a klidným a
věcným ponkazováním na dosavadní jeduak
neprobádanost a jednak na povrchní pojímání
a nevšímání si vybádaných poznatků těchto
historických otázek dokázala tolik, že největší
část české inteligence jest klidnému uvažování
o nich nejenom přístupnou, ale že si je docela
přeje a že zcela správně na ně začíná pohlí
žeti. Dnes totiž neopováží se nikdo vrhnouti
se na toho, kdo o Husovi a o bitvě na Bílé
Hoře více nefantasfraje a kdo o nich mluví,
jak historie o nich mluviti a souditi ukládá,
Celé pásmo sporů a polemik, jež jsme bez
vášně, ale opírajíce se o fakta, v „Obnově“
podnikli, přesvědčilo i nejidealnější fanatiky,
že banální stanovisko křiklounství v těchto
otázkách více se držeti nedá a že musí se při
pustiti slovo o těchto otázkách těm, kdo o
nich něco podstatného a správného klídně
pověděti dovedou.

Když v minulých dnech poslanec dr. Kra
mář rozepsal se v „Národních Listech“ o kon
tinuitě českého státního práva a když v postupu
svých článků pojednával o katastrofě bělohorské
bez obvyklé při tom kalafony a bengálu, do
cela správně ji posuzuje jako záležitost po
vstalých stavů, která státní právo české nijak
nezničila, jak nepřátelé českóho národa českému
lidu namluviti chtěli a ten tomu věřil, tu
nahlas těmto pravdám adporovati neadvážil se
více nikdo. To nkaznje, že nešťastnou politiku
povstalých a na Bílé Hoře poražených českých
stavů, kteří nechtěli býti ani Čechy ani Němci,
ani katolíky ani protestanty, kteří sami krále
poslouchati nechtěli, ale poddaný lid do nej
horší poroby utlačovali, kteří nochtěli ani bo
jovati, ani tiše seděti, snad konečně naši de
mokraté oplakávati a vynášeti přestanou. Spo
léháme, že Bílou Horu nechají konečně tam,
kam patří, smutné minulosti a že tím horlivěji
budou se starati o lepší budoucnost. Porážka
a kapitulace Maďarů u Vilagoše byla trochu
jinačí a bližší pohromou pro Maďary, než-lí
jakou byla bitva na Bílé Hoře pro tehdejší
Čechy a viděl někdo Maďary, aby někdy pu
tovali k Vilagoši s věnci a se zpěvem? Moudří
této poznámce rozumí! Nemůže býti hloupějšíhu
mizernějšího národa nad ten, který by ještě
za tři sta let sám pořád někomu cpal a při
pomínal, že byl r. 1620 houf najatých ale ne
placených žoldnéřů několika povstalých zněm
čených kavalírů rozprášen a tím že byl po
ražen celý národ na věky věkův! Kdo by



tvrdil a opakoval, že my dnešní Čechové byli
na Bílé Hoře poražení, je politický blázen.
Nám patříetarati 6e o budoucnost! Tohomí
nění, jak jsem nepsal, je i prof. Masaryk.

A otázkou Hasovou rovněž za posledních
dnů pohnul profesor českých dějin na ražské
universitě dr. Kaloasek, kterýš svou přednáškou
ve Vamberce o prohlubování oslav Husových
záležitost tuto přivedl ne eprávné její koleje.
Doufáme, že po jeho výkladu, jehož doslovné
znění pečlivěredigovaný „Hlas Národa“v ne
dělních svých příloháchpřináší,historičtí8
političtí diletanti přestanou o Husovi mlaviti
způsobem, jako by Husův Život a úsobení
byly hrou kafafury, která se á hbráti
všelijak, podle toho totiž, kdo ji hraje. Páně
Kalouskova přednáška jest ochlazojící sprchou
na rozdováděnou tantasii celé řady našich
politických a historických ochotníků, kteří by
nejenom vlasti a národu, ale především sami

sobě nejlépe prospěli, kdyby pracovali a kčiňovali ge v tom oboru, který jest jejich
vlastním povoláním. S potěšením musíme za
snamenati, že páně Kalouekova přednáška, ač
bylo ve Yamberce kolik set výtisků podvrže
nin evědectví Pogiova o Husovi rozhozeno,
byla vyslechnuta vděčně a vážně a že.8e její
otisky horlivě čtou 8 povděkem za jeho sa
kročení a autoritativní odborné osvětlení této
záležitosti.

„Obnova“ může 50 zadostiučiněním kon
statovati, že toma klidnémn a věcnému po
jímání a probírání těchto, do nedávna jenom
bouři a kravaly vyvolávajících historických
otázek, po celou řadu let připravovala půda.
Proto také dále se přimlouvá, aby nový pražeký
policejní řiditel dvorní rada p. Křikava, znaje
výborně pražské poměry, nestrpěl, kdyby svým
časem nějací agenti provokateři, spoléhajíce na
nějakou odměnu, chtěli aranžovati „bělohorské
pouti a husitské demonstrace“, při nichž v ne
dávných letech bývala celá řada důvěřivé
mládeže pozatýkána a do Vídně se potom re=
farovalo a po židovských novinách roztrubo
valo o revolučním prý duchu českého národa,
který musí býti proto držen hodně zkrátka.
Doufáme, že takovýmto lapaliím bude nyní
zvolna konec. Snad konečně naši lidé čidlo
v-pytli ocítí!

Ve stavu osob české university na rok
1903 přešli ze řady činných profesorů ve
hlouček výslažníků tři populární universitní
učitelé. Z lékařaké fakulty věblasný profesor a
lékař vnitřních nemocí dvorní rada prof. dr.
Boh. Eiselt, z filosofické fakulty professor
zeměpisu dr. Jan Palacký, syn dějepisce
Františka Palackého a konečně profesor zoolo
€ie dr. Ant. Frič. Kliniku po prof. Eiseltovi
převzal proslulý jeho ták prof. dr. Thomayer,
který byl s nástupcem nedávno zemřelého
dvorního rady profeeora očních nemocí dra.
Schóbla, vynikajícím oculistou prof. drem.
Janem Deylom v nedávných dnech jmenován
skutečným řádným professorem lékařské fa
kulty. Po prof. Palackóm bade přednášeti dlouho
letý jeho assistent dr. V. Švambera 8 po prof.
Fričovi na universitě zaujme předmět jeho

FEUILLETON.
Něco o emekání.

Píše J. S—a.

Jako samo smekání není právě šalomounským
vynálezem, tak bývá často ta, co smekání dopro
vázl, ještě méně moudré. Smekne před panem
radou učedník; pan rada ochotné odkryje cti
hodnou hlavu též a zalže si dle požadavků spo
lečenské etikety: »máúcta l« Kdyby se tak někdo
starého chudáka ptal, myslí li to s tou úctou
upřímně!

Pan professor na pozdrav některého domov
níka ze zvyku s důkladným smeknutím prohodí:
vuctivý služebníka, nebo »má služba“. Ale kdyby
takhle podomek aůsledné žádal, aby tedy uctivý
pan professor vymetl za něho chodník, nebo aby
mu přinesl několik konví vody, měl by ho za
brubiána; tázal by se ho bez zardění, jakým
právem jest tak nestydatý.

Potkal jsem jednou policajta v civilu, který
švihácké smeknutí doprovázel slovy: »má služba«.
Pěkně děkuju za takovou nějakou službu, na
kterou již Havlíček tolik neříkal; na zavření mám
chuti pramálo, Potkával jsem jednoho staršího
pána, který na mé „má úcta“ vytrvale ze zvyku
při smekání odpovídal: edej Pán Bůh«. Snad
šelma věděl, že ta úcta ústy projadřovaná není
právě dokonalá ani upřímná, že mne tak proná.
sledoval.

Potká-li některý šixovný obchodalk lepší
dámu, hned její sympatie hledí získati nejzdvo
Hilejším pozdravem: »ruce libám.« (To s»ruku
ibéme jest nyní již málo zdvořilé). Ale kdyby

úplně prof. dr. Fr. Vejdovský. Vůichni tři
jmenovaní pánovépřešli ve výslužbu následkem

dosažení 70, roku Požphnanýho svého věku,po jehož překročení nikomu na universitě vice
přednášeti se nedovoluje.

O zásluhách, činnosti a pracech populár
ních těchto ů s odborného stanovi a na
těchto místech rozepisovati se nelze. O všech

kolují mimo to celé roje vzpomínek jejichbývalých žáků a známých, z nichž jsou některé
obzvláště zajímavé. Nejvíce všelijakých cha
rakterietických drobností vypravuje 8e o dvor
ním radovi prof. dru. Eiseltovi. Z jeho odabodu
z university těší se nejvíce páni lékárníci.
Profesor Eiselt totiž nastávajícím lékařům
nikdy neodporučoval, aby nemocným předpi
sovali džbery všelijakých léků a proto také
Eiseltovi žácí ve své lékařské prazi jsou
v tomto ohledu velice umírnění.

Ze všelijakých příhod připisuje se mu
provedení následovní. Jednoho krásného dne
zavítal k němu dobrý přítel a kamarád, velice
bohatý a spořvý pán.„Co pak jsi mně přines?“
táže se ho dr. Eiaelt, nejpřednější pražský
lékař vnitřních nemocí. Host začne si mu ihned
stěžovati na rozmanité své vnitřní bolesti a
nevolnosti, jež podrobně líčil a popisoval. Prof.
Eiselt poslouchal a mlčky kýval hlavou, až
kost končil slovy: „Tak jsem přišel k tobě,

Abysmně poradil, co mám dělati!" Prof. Eiseltpohodil spokojeně hlavou a vece: „Já ti radím,
abys co nejrychleji šel k nějakému šikovnéma
lékaři a on tě za nějakou desítku přivode zase
do pořádku. Jsi nějak nemocen a já již praxi

neprorozju., Bohatý host ovšemže protáhlobličej, neboť čekal, že mu prof. Eiselt poradí
ze přátelství jako obyčejně darmo, což tento
asi postřehl a spořívost přítelovu tímto spů
sobem uvedl na příslušnou míru.

Jiná v Praze vypravovaná příhoda zo ži
vota prof. Eieelta je tato, Před více než-li
dvacíti lety seděl počátkemměsíce října v jisté
pražské pivnici, kdese čepovalo venkovské,
ale výborné pivo. Prof. Eiselt -vzhledem ke
své pleši vyhlížel již tehdy starší, než-li sku
tečné byl. Jsa nějak nachlazen nebo ze zvyku
či jiné příčiny drobet pokašlával. V tom
k němu ke stolu přisedli dva sotva dvacotiletí
mladíci, etadenti: první rok ns universitě,
z nichž jeden byl z HradceKrálové pocháze
jící před několika dny do prvního semestru
zapsaný a velice hovorný medik, který však
prof. Eiselta ještě. osobně neznal. Když bo sly
šel kašlati, probudil se v něm ihned syn Ae
skulapův a vlídně L Eiselta oslovil. „Vy,
dědečku,kašlete,“ řekl. „Kašlu,kašlnl“ skromně
odpověděl profesor. „Já jsem medik, nastáva
jící doktor,“ představoval ee student. „To mne
těší,“ kývl hlavou profesor. „Já bych vám
něco proti kašli poradil“ nabízel se medik.
„To bych byl tuze rád,“ bavil se tím profesor
a rady ochotného studenta s úsměvem poslou
chal věda, že je příliš mladinký medik, pro
toše ho ještě nezná. Když pak odcházel, ta
medika oslovil: „Kdybyste někdy zase vy ně
jakou rada potřeboval, tak se jen u mne při
hlaste, já jsem profesor Eiselt! 5 Bohem|“

Podobných skutečných nebo vymyšlených

pouští, sama panička by se mu vysmála; obě
ruce jí nepolíbí, kdyby u ného koupila celo

Tihle vojáci jsou i v této příčině jinší chla
píci; zasalutují sice ochotně, ale nelhou při tom.
Kdyby řekl některý pronásledovaný kmán panu
firovi při salutování »má úctas, musel by se po
zdravený poddůstojník smáti, Horší lží by ještě
bylo, kdyby pan hejtman na pozdrav kaprála od
povídal »uctivá poklonae; to by byla strašná díra
do autority představených. Pak by šedivý důstoj=
ník ani nevěděl, jak má mladého rekrutu při
cvičení oaloviti. Vojenský pozdrav má tedy před
nosti dvě, poněvadž nevyžaduje ani nepobodlného
smekání, ani přetvářku úst.

Svět se mění a my v něm. Za starších Časů
se říkalo při smekání „pochválen buď Pán Ježíš
Kristus.« Tento pozdrav vyjadřoval stručnou, ale
významnou modlitbu. Ale kdybys nyní, milý čte
náři, některé společensky vyhýčkané a rozmazlené
Paničce takový pozdrav při smeknutí řekl, bude
tě míti za málo zdvořilého a nazve té nevzdělancem.
A kdyby i vzdělaný kněz vstoupil do některého
osvíceného domu s tímto pozdravem, bude platiti
za neotesance z hor. »Ruce líbám= zcela dobře
může kněz říci i šestnáctileté holčičce, může vzdáti
bez posměchu světe i nejponíženější osobní hold
prostým lidem, ale vzpomenouti si při smeknutí na
chválu Kristovu,to již není slušné; tím ménějest
takový pozdrav nyní na místě, že probouzí u
praktických nevěrců zlé svědomí. :

Budiž pozdraven náš nedávný sjezd, kde
jsme přece ještě mobli tohoto dřívetak oblíbeného
pozdravu bez bázně užívati; aspoň tenkrát se
nám nikdo oezasmál. — Smekání v přeneseném
smyslu znamená vůbec prokazování zdvořilosti.
A o smekání v tomto smyslu'několik slov. Mám-li

oož ovšem še svědčí o je vitosti a po“
polaritě. .
příbod o prof. Elseltovi vypravují s celé kopy»

.

Vedení mladočeské strany, jejíž jest: po
vinností dávati české politice směry, jakoby
oproti veřejnosti neexistovalo. Alespoň v Praze
vzdaluje se od každého veřejného projevu a
při tom jest strana tak slabou, že, když něco
vykonati pokládá eama za nevčasné nebo ne
prospěšné, nejenom tomu nepředejde, ale
Zo to patrně jenom se strachu před novinami
ještě umožní. Tak vzpomínati ku př. vydání
památného poselstvísněmu království českého
r. 1871 ještě nedárno pokládala etrana mlado
česká za vydatný čin oživování svého programu
a proto byla matkoo drahdy hlučných „re
ekriptových echůzí.“ Avšak v posledních letech
od jejich pořádání naprosto upustila. Patrně
pokládá je za věc národu českému neprospěb
nou, neboť v opačném případě by je jistě po
řádala.

Proto u ní nanejvýš překvapuje, že stou
nei její, kteří mají ve správě kr. bl. města

Prahy většinu, sami nepokládali za včasné a
potřebné v památné zasedací síni na staro
městské radnici ve výroční den reskriptu krá
lovského poselství sněmu českému vzpomenouti,
ale že ochotně jednomyslně propůjčili síň tu
k tomuto účeli „stranám mladším“, které mla
dočeské politice na jméno přijíti nemohou, aby
na staroměstské radnici uspořádali 12,září ve

řejnou „pohůzi, do kteréž potom jednomyslně— nešli. . ,
Jaká pakje to politika? Jaké pak je to

jednání? 1" pak si vláda o české politice
a o mladočeských její zástapcích pomyslí?
Podle zdravého rozumu měli pánové ti pořá
dati schůzi tu sami a když jako reprosentace
kr. h]. města Prahy očiniti tak nechtěli, neměli
Ji na radnici nikomu povolovati, neboť tamní
zasedací síň jest určena pro zasedání, usnášení
a činění projevů předevšímrepresentace pražské
komuny a není místem pro řečnická ovičení
politiků předměstských, kteří by ostatně také
pro ně místo v Konviktě nebo v Národním
domě na Vinohradech docela dobře nalezli.
Máme za to, že s propůjčováním síně, v níž
tradicionelně byl i český král volen, má 8e
poněkod spořiti, aby schůze v ní nezevšedněly,
čímž ovšem není řečeno, že bychom mladým
stranám ve vážných politických projevech
chtěli nějak překážeti.

Ale podle toho, jak si někteří — nedíme
všichni — předáci stran těch nyní vedou, vy
padají strany ty tak rakysale šosácky, že jim
v tom směru nebylo a není pod českým nebem

rovno. Strany ty mají ve svém programu reaktivování českého státního práva. Tentobod
ve programu kterékolivěk politické strany dik
tuje vedení její největší a nejširší občanskou
enášelivosť a zapovídá mu urputné nepřátelství
ke vtranám jiným, které jsou předce snad také
obyvateli a syny českého království. Ale mladé
strany zavrhují Mladočechy, Staročechy, kleri
kály, stranu lidovou, stranu socialně demokra
tickou, zkrátka každého, kdo jejich malicherné
vůdce poslouchati a velebiti nemá příčiny.
Strany ty místo aby ke svému programu vše

před někým smekati, t. j. úctu mu prokazovati,
jest potřebí se dříve přesvědčiti, je li té zdvořilo
sti hoden. V jednom městečku několik mládenců
před taneční zábavou postavilo z hadrů vycpaného
panáka vedle schodů vedoucích do tančirny;
chlapík byl tak obratně sestrojen, že vypadal
jako živý hasič, Chytřejší lidé při vstupu do sálu
se smáli, ale hloupější zdvořile pozdravovali:
věťastoej dobrej večíra k veliké radosti rozpusti
lých mládencův. Zde se tedy samekání dálo z po
šetilosti, které se nenapálení vysmáli. Leč často se
uctivě smekalo a omeká ještě před jalovějšími
panáky než jaký byl onen vycpaný. Do nedávna
statisíce lidí smekalo beze všeho přemýšlení před
sociálními myšlénkami Marxovými; a právě ti
lidé, kteří se nejvíce neomylnosti papežové smáli,
na Marzově asociální vědě žádné viny a úhony
nenalezli. Když však konečně přece delší zkušenost
počala usvědčovati vědu Marzovu z velikých
nesprávností, musili sami upřímnější socialisté
doznati: „Smekali jsme pošetile před panákem,
který se zdá na oko pěkný, ele uvnitř obsahuje
jen směsici hadrů; klerikálové měli jen »pravdu,
když tvrdili, že před tou naukou smekati ne
třeba.«

Ve Francii jeden čas přestali amekati před
Římem a nejponíženější komplimenty sekali před
krvelačnými netvory Dantem, Maratem, a Robes
pierem. Ale naposled si řekli: »Tohle smekání je
hloupé; šibenice a guilotina takovým darebákům
patří a nikoli úcta.« A co řekli, vykonali. Nechtě
jíce věřiti Římu, musili si dát líbiti trknuti sku
tečnosti.

Málokterý panovník tak pokorně před pa
pežem smekal jako Karel IV. Jednou dokonce se
svého koně seskočil a vedl brůnu papežovu za
úzdu do Říma, Tohle bylo ovšem velmi ponížené
smeknutí, ale také něco pro náš národ vynášelo.



obecnosť poutali, od něho jen odpazají cožsvědčí, Ze vůdcové jejich hodí so snadk roz
nášení volebních lístků, ale k vychování silné

politické národní myšlénky nepostačají. Neboťdyž předseda schůze té připustil, aby v alni
mladočeskou benovolenci a ochotou jim pro
půjčené provolána byle mladočeské straně
„hanba“, jak některé noviny psaly, to svědčí
9 nedostatku autority i vážnosti jak politické,
tak společenské. Když pak na této schůzi, která
byla veřejná, odepřeno bylo slovo socialníma
demokratn dra. Soukupovi, ač byl k ní při
puštěn, avědčí, že páni vůdcové mladých stran

mají vlohy kpoliiokéma násilnictví, jakéhozde ještě nebylo. Proto třeba jejich politieo
vání roscapovati, k čemu vlastně cílí a tu se
zdá, že vedoacímu je panetvuneleží .na srdci
blaho, spokojenost, volnost a svoboda slova a
mínění všech synů českého národa dle jejich
vlastního mínění, ale že jim jde především o

to, aby je národ a voličové„osouohali Taksi totiž někteří vůdcové mladých stran vedou,
nevidonce nikoho jiného na světě, než-li jenom
sebe a zase Bube a svůj rozum.

Podle všeho mladé strany trochu před
časně sestaraly a při tom stařecké slabosti
nabyly a mladických nespůsobů nepozbyly. Há
dati nebo příti se s nimi nelze, poněvadž pro
gram jejich vůdců zdá ae býti jenom osobní,
proto je tak úzký, že do něho celý národ
nikdy neveepou.

Mladočeská strana chybovala, že lepší a
šikovnější z nich nezaměstnala a neudržela
pod svou střechou na místě přijetí nepotřeb
ného braku, který ee do ní ze etrany staro
české nahrnul. Soad zkušenosti časem předák
mladých stran poučí o tom, v čem chybovali,
neboť z chyb -učil se i Bismark, když ňa po
litika prakticiroval.88

Obrana.
Ve vlastní uáležitesti V zářijovém

čísle „Vlasti“ uveřejňuje p. farář Filip Ko
nečný odvetu na dopis pražského našeho da
pisovatele, jenž na příkladě formalně úzko
prsé kritiky Flajšhansem vydané „Postilly“
v jistém časopise posuzované dokazoval po
cbybený taktický postup katolických literátů
o reformu života katolického horajících. Nikdo

„nebyl sice jmenován, ale p. farář Konečný ee
přihlásil za naznučeného kritika a zaslal nám
„sOprava“, která byla vlastně obšírnou polemi
kon s naším dopisovatelem. Vrátili jsme tuto
oprava p. faráři a napsali jsme mu, že nemáme
proti tomu nic, jestliže si ji uveřejní u.
př. ve „Vlasti“. Vyhrazujeme si pro sebe
volnost kritiky a proto jí každému jinému
přejeme. Pan autor si stěžnje, že jsme ma
neuveřejnili jeho „opravu“, ačkoliv jsme prý
i „Národním Listům“ kdysi uveřejnili opravu
bez dlonhého prosení.

Ponecháváme. znalcům rozsouzení, zdaž
„Oprava“ pana faráře Konečného byla skutečně

Panovník, v němž kolovala krev Přemyslovců,
byl v Římé korunován na císaře a ochránce ce
lého světa křesťanského a papežovým přičinéním
lesk malé české země převýšil tehdy krásou svou
všecky i daleko větší země okolní.

Později však si Čechové řekli: +Co je po
takovém smekání? Milejší nám je protestantský
Němec než Řím se všemi kněžími.«= Počalo se
smekati před »mužem Božím« Lutherem, a na
posledy Čechové líbali ruce třiadvacetletému
naivnímu Bedřichovi Falckému, který ani slova
Česky neuměl, za to, že přišel zemi Českou vys
sáti do posledního groše. Brzy na to zemský
hejtman moravský Vedlskroušené koně kalvinského
panovníka do Brna. Aby se Bedřich za tohle po
nížené smeknutí nějak odměnil, dal si milostivě
přinášeti do vlastní kasy peníze vydřené na pod
daném lidu moravském, Tedy vedení koně Be
dřichova mělo trochu jiný účinek než vedení koně
papežovo; každé smeknutí má jiný důsledek.

Pokud byli sedláci a kněží čeští katolíky a
smekali poslušně před Římem,nemusili příliš záda
ohýbati před pány. Nadešla však bouře husitská,
jež nesla s sebou roztrk mezi Římem a Čechy.
Kněží husitští i sedláci pomohli panstvu našemu
podlomiti moc církve katolické v Čechách. Přestalo
smekání před zástupci katolictva, ale za to nastalo
daleko poníženější smekání před pyšným panstvem.
A přes velikou zdvořilost k »reformovaným« pánům
byl sedlák i kněz často obmýšlen karabáčem. Kněz
si to dal rád líbiti, jen aby ho pán z fary ne=
vyhnal a sedlák přes nejkrutější trssty panské se
2 gruntu ani hnouti nesměl. Kněží smekali před
pány víc než před Bohem; aspoň již před vatou
pením do fary se vyptávali, jak pán věří, aby
mohli již předem svou úctu ku Kristu a jeho
nauce opraviti a upraviti dle záliby pánovy,

Jestliže ze některý sedlák jen dost málo
proti amekací etiketě (předepsané měšťanya pány)
probřešil, již byl oheň na střeše. Na př. r. 1566

opravou, sami jsme včak vývody p. autorovy
odmítli s toho důvodu, že jeme nechtěli o
tento literární příspěvek připraviti časopis
„Vlast“, kamž se docela hodíjak svou formou,
tak i obsahem. „Obnova“ není listem „ata
vovským“, jak se mylněp. autor domnívá a
proto nemůže celé etrany věnovati malichorným
osobním sporům. Křivda se p. autora nestala,
neboťveřejnosto replice jehozvědělaz „Vlasti“
a tím blavní účel sáhodlouhého uvážování do
eažen. Necháme „Vlasti“ její názory o „výsad
ním“ katolictví a ponecháváme si i ne dále

volnost ní která čtenářetvunašemu rozhodně se zamlouvá, neboť počet předplatitelů
stále vzrůstá, ač leckterý „starší“ dopisovatel
přestal do listu psáti.

Ubezpečnjeme p. faráře Konečného, že
jeme ho „neodkopli“, nýbrž jsme s díky odlo
žili literární příspěvek, jimž si na nás po
letech zase vzpomněl a k toma má přece každý
list právo. Nejsou tedy stesky p. aatorovy
potud oprávněny, pokud nás obviňuje z ně
jakého odstrkování. Rádi bychom věděli, jak
by se zachovala redakce „Vlasti“, kdyby jí teď
zaslal náš dopisovatel odpověď na repliku
p. farářovu? Není tedy třeba vpravovati se do

no mučeníka, když k tomu není žádnýchpříčin.
Poznání mistra Hasa dle náhledu

slovatného učence dra. J. Kalouska stane 80
skutkem „nikoli přednáškami ve škole nebo
mimo školu slavnostmi a valnými ahromáždě
ními — nýbrž od učencův, v tichých studov
nách, dlouhou prací, a výsledky jejich tiché
dlouhé práce musejí su všemi důkazy býti vy
loženy ve vědeckých knihách: z těch knib mají
se pak dělati přednášky učené i prostonárodní,
a mohou se z nich tisknouti výtahy prosto
národní, které by se hodily ke čtení všemu
lida“. Pro štváče ze řemesla vyznějí ovšem
tato slova slovatného historika nadarmo; ti
budou dále „poučovati“ o Husovi tak, jak toho
jejich strany a kšefty žádají. Kóž si však tato
slova připomene náš aváděný lid, až obmezení
ignoranti udeří v příštím létě na vířivý novo
husitský buben a počaou „avědomovati“.

NObnova“ již mnohokráte dosvědčila, že
si katolíci co nejvíce přejí nestranného živo
topisu Husova, aťjiž: pochází od kteréhokoli
učence. Našim liberálním protivníkům však
jde lépe k duhu dosavadní krise v této při
čině, poněvadž se ve tmě sákořným útokům
lépe daří. Ti lidé, kteří vědu i nad náboženství
vyvýšojí, nechávají v otázce Husově všecky
vědecké, střízlivé výzkumy stranou, spokojujíce
se výpary bujné své faňtasié. Kde byla posud
větší úcta před vědeckými výzkumy v otázce
Husově: na straně katolické či liberální?
Žádný štváčský frázista se doposud neodvážil po
raziti Lenzovy vývody uložené v „Učení M,Jana
Hosi“; každý raději s pokryteckým nadšením
blásá nesmysly, jakoby tohoto díla ani nestá
valo. Zkrátka u nich platí pravidlo: co se nedá
poraziti, nechť se šikovně obchází a umlčuje.
Ubohá vědo, u liberálů jen potud docházíš
milosti, pokud vyhovaješ jejich strannickým
vášním. Kdyby naši moderní husité v skutku
Husa milovali, enažili by se zcela jinak o jeho

hloupí sedláci v Hřížkové se opovážili sami, bez
prostřednictví urozenějšího človéka, psáti měšťanům
Rakovnickým. A ti, jsouce překvapení hroznou
selskou drzostí, odpověděli: »Jest nám za věc
divnou, kde jste tu všetečnou smělost vzali, že,
jsouce všichni, jak rychtář, tak konšelé, lidé selští,
sami od osob svých psaní nám činiti smíte; protož
vám nejsme povinni dáti odpověď,«

Pohleď tedy, milý rolníku český, jak veliké
smekací holdy i nafouklí měšťáci na tvých upra
covaných předcích vyžadovali; ani selské psaní
nebylo u měšťanů připušténo bez protekce k au
dienci. A nemysli ani ty, český měšťane, že bys
mohl v době husitské a protestantské jen tak
ledabyle pozdravovati lidi výše na společenském
řebříku stojící.

Hrozně těžkou urážkou bylo tehdy, nedal-li
někdo třebas i malému úředaíčkovi veliký titul,
Jeden chudák r. 1580 nevěděl, jak by svého advo
káta měl titulovati a proto se ve psaní omlouvá:
»Vás velice a vysoce prosím, že se na mě hněvati
nebudete, že sem nevěděl, jak sem vám jměltytul
dáti. Neb Pán Buoh ví, že sem na ten čas ne
věděl a nevím jak, abych vám neublížila. Ač tedy
chudera přísahal na svou nevinnost, přecenevíme,
zda mu advokát jeho »beztaktnoste odpustil. Roku
1586 píše mladičký pan Burján Šlechta ze Všehrd:
»Opatrní purgmistře a raddo města Hradiště nad
Jizerou| Jest mi od vás psaní dodáno, v kterémžto
psaní vašem, jak mi na tytuli nápis ano i v listu
napřed dáváte a za přílele jmenujete a summou
tak jste se Ke mně, k osobě stavu rytířského
starožitné, týmž psaním vaším zachovali dosti
nevážně. Pro kteroužto příčinu vám se opovídám,
že od vás takových nevážných psaní ani žádných
jiných po dnešní den více nepřijmu a přijímati
nechci le Table modrá krev tedy dokazovala, že
projevení přátelství jest vlastně urážkou smekací
etikety. Panečku, tenkrát byli nějací kavalířil I
nerzdělanému, natvrdlému a otrhanému bakaláři,

poznání než jak dosud činí. Jejich brožurky 0usovi nesnesou svou „vědeckou“ cenou aní
přirovnání s prácemi katolickými a budou v
příštlch časech bezděčnou, ale výmlavnou ob
žalobou „husitů“ nyní žijících.

Ze zášti proti katoliotva místo vědecké
kritiky se shánívaly na kvap o dnech Huso

vých fanfáry, rachejtle, obrazy Husovy, atd.eprve později napadlo učeným pánům, že by
vlastně vniterná pochopení Husova působení
mělo předcházet; sami bezděčně se usvědčo
vali, že nutili lid k oslavě toho muže, jehož
obraz jest v lidových vratvách věcí neznámou.
Slovo „prohloubení oslav Hasových“ měli vy
sloviti „nositelé vědy“ dávno před vzplanutím
prvé prskavky a hranice. Jak nazvati jednání
takových „husitů“, o tom nechť si utvoří ú
sndek čtenáři naši sami. Mám-li někoho osla
vovati, musím se nejprve o jeho životě pončiti
a to na základě pravdivých údajů; sláva přec
nemůže jíti před poznáním. Páni to však vzali
obráceně, charakterisujíce tak výmluvně svůj
smysl pro skutečné vzdělání uároda a pro
důležitost historických výzkumův.

Bohdá, že se již brzy důkladuého živo
topisn Husova dočkáme; leč bude to nějakou

Vodnou sprchou na naše „vědecká“ nepřátele?ždyt tito skoro při každé schůzi husitské
bez nrardění mluví opak toho, co o Husovi
dosud vyzkoumal na základě pramenů Palacký,
Holfert, Tomek a jiní historikové na slovo
vzatí. Pro ně tito mužové neexistují ; jim bude
lhostejným, ano odporným i příští Husův ži
votopisec. A nejsmntnější věcí při tom jest,
že bezblavý dav, v minulých letech pro fanatism

spracovaný, rbude ještě dlouho pohodlně čerpativědomosti o Hasovi raději u slavnostních
řečníků než ze spisů sebe důkladnějších. Vždyť
se při takových schůzích nemusí tolik přemý

šleti jako nad vědeckým dong; myšlénky 8enahradí jásáním a povykem. Štváčskéschůze
jim budou milejší než nejepravedlivější vy

Ale přes to vše můžeme doufati, že ječivé
fanfáry husitské i sebe silnější plíce odpověd
ných našich nepřátel sotva více rozezvučí, než
jak se dělo dosud. Každé střečkování časem
ovšední i těm davům, ješ 80 dají vláčeti niž
šími vášněmi. Svou nepromyšleností a nedů
sledností demagové se stanou katy vlastního
dila. Jestliže i Klofáč mlčky jest trpěn českou
žurnalistikou jako vykládač a fedrovatel Hu
sových umravňovacích snah, pak 8a našinec
přespříliš husitských Stváčů obávati nemusí.

Politický přehled,
Říšská rada sestoupí se prý 21. října. Mla

dočeši hrozí vládě obstrukcí, ale ona se kojí
dobrou nadějí, že zase najde recept na rozpálené
hlavy obstrukčníků. V »Pester Lloydu« dr. Kórber
hlásá, že obstrukci mladočeskou zastaví rozpuště
ním říšské rady a vypsáním nových voleb. S ná
stupci Mladočechů, agrárníky, že se snad dá
rozumněji mluvit,

Zemský bejtman hornorakouský dr. Ebenhoch

na kteréhoobecpohlíželajakonažebrákaapřítéž,
říkalo se: »slovutně učený pane!« Pryč z toho
ovzduší »demokratického« husitství a protestant
ství]

Liberálním časopisům ani nenapadne, aby
smekali před církví; za to však sice nenápadně ale
vytrvale smekají před židy. Před semitským vyssá
vačem z Jericha mají respekt větší než před spolu
krajany, kteří pocházejí z krve české.

A s tím smekáním před Bohem jest teprv
Bvízel! Mladík před naivní slečinkou bned padá
na kolena a ještě se tím v nějaké básničce po
chlubí; ale kleknouti před Tvůrcem všehomíra,
jemuž jest největším vděkem zavázán? To by si
velice zadal; každý by se mu smál.. A co je
křiku v liberálním světě proti ctění svatých
ostatků! Ale v té Francii tomuto smekání tak
nepřátelské kupovali liberálové s posvátným res
pektem za tisíce franků předměty po »sensační«
zlodějce Humbertové. Snad proto, aby se doma
před těmi předměty — modlili. Když vyhořelo
Chicago, tisíce kupců žádalo za velikou cénu
aspoň kousíček rohu té sensační krávy, která
požár způsobila. Jaký respekt, jaké smekání u
hloupých lidí před věcmi malichernými, ale —
svaté ostatky nemají ceny žádné,

Naši staří Táboři tvrdili, že před sv. Petrem
ani jiným svatým nikdo smekati nemá, poněvadž
se ani neví, jsou-li v nebi, Ale k poctě Žižkově,
Husově a Jeronýmově skládali hymny a proti
svým zásadám i jejich obrazy s úctou malovali.
Divná to smekací manýra, žel Ale už dost, Jen
jedno ještě přání: pokud nešťastné smekání bude
výrazem úcty, kéž ho užíváme vždy na pravém
místěl Tak aspoň poněkud nepěkné okolnosti
tohoto zvyku obmezíme.

ea 87“



domlouvá levičákům, sby nepodceňovali nutnost
Ččeskoněmecké shody v Čechách, na Moravě a vo
Slezsku. Óechové že si právem zasluhují přiznání
vnitřní úřední češtiny a české university v Brně.
To není věsk ještě ona rovnoprávnost a rovno
cennost, jež nám právem patří, pro niž věsk
nenalézáme u Němců milosti.

Císařským patentem ze dne 8. září byly
mnohé zem. sněmy, mezi nimi zvlášť moravský
a slezský rozpuštěny. Volby do sněmu moravského
konati se budou 16., 20. a 23. října.

J. V. císař od 11.—16. září meškal v okolí
Šaštína v Ubréch, kde konány velké manévry,
jichž se účastnil i něm. kor. princ a někteří ci
zozemští vojenští plnomocníci. , Při těchto mané
vrech, které provedeny byly zcela dle válečného
řádu, působilo 80.058 mužů pěchoty, 14.846
jezdců a 160 děl.

V Terstu 14. t. m, byla velká schůze slo
vinského lidu, který v počtu 6000 účastníků
bouřlivě žádal zřízení slovinských škol. K žádosti
této veřejně přidali se i nejen slovinští, alei
vlaští socialisté. Usneseno na resolucích, které
budou zaslány ministrům, slovan. klubům na
říšské radě a také J, V. císaři.

obchodníkům způsobenou posledními výtržnostmi.
Pruská vláda vystupuje proti Polákům čím

dále tím ostřeji. Chystá totiž novou předlohu,
kterou se má povoliti ra milionů na zakupování
obydlí a pozemků pro ony ném, úředníky, kteří
v Poznaňsku osvědčí vlohy poněmčovací. V Poz
neni a jiných městech zatkne policie každého
Poláka, jakmile se pronese ostřeji proti vládní
soustavě, Ve prospěch Poláků vystoupila Italie
protestem proti prušáckému násilnictví v Poz
naňsku, 180.000 podpisy čelných měst italských
zastoupeny jsou staré vznešené rody, učenci,
prostí lidé, všecky téměř jednoty, katolické, svo
bodomyalné, social. radikální,

Na ssutinách staroslavného Karthaga v sev.
Africe, kde Francie už od let upevňuje a vyzbro
juje město Bizertu na svou největší námořní
pevnost,která je důležitýmbodemobranyi útoku
proti Italii a Anglii na Středozem. moři, ministr
námořnictví Pelleten 15. t. m. měl smělou řeč
proti Prusku, jíž připravoval franc. vlast na svatou
válku proti jejím nepřátelům.

etné osoby ve Francii jsou vládou stlbány.
Státní rada se usnesla, že, i kdyby správkyně
škol a učitelky chtěly býti světské, úřady mají
doblížeti na způsob vyučování a zjistiti, nejsou-li
učitelské síly jen náměstkyněmi klášterních sester.

V Czestochové v ruském Polsku udály se
velké protižidovské výtržnosti, Stávkující dělníci
vrhli se na židy,krámyjimplenícea zboží ničíce;
při tom 14 židů usmrceno a několik set lidí ra
něno. Teprve vojsko zjednalo pořádek.

Irčané se bouří a svolávají schůze, protestujíce
proti výminečným opatřením, nařízeným proti
svobodě spolčovací a tiskové,

Boerští generálové při rozmluvě s lordem
Chamberlainem byli sklamáni, S požadavky, na
něž měli právo, ježto při uzavření míru byly jim
lordem Milnerem a Kitchenerem slíbeny, krátce
odmítnuti. Vláda anglická vůbec se zdráhá pod
mínky míru správně provádět,

Dějepis má býti srcadlem národů, sloužícím
ku posnání sebe. Proto má se hledětí pravdy 1
des ohledu ma to, jest-li předsudek, proli ní stojící,
má něco do sebe lichotného. — Zvykli jsme ai aš
příliš povašovalé dvě století od vystoupení Husa
aš do bitvy Bělohorské ve všelikém ohledu sa dobu
nejvělšího květu našeho národa. — Dojem s toho
je chorobný, poněvadě slaví mysli ve spor se sku
tečností, která se přemoci nedá. Je to přílišné nad
sasování minulosti, kterým trpěti musí přítomnost.
Nepředcháselať Husa v Čechách šádná doba du
chovní temnosti, nýbrš doba plná skvělých důkasů
pokročilého šivota duchovního.

V. V. Tomek v čas. Česk. Musea
s roku 1854, str. 240 —A.

Zčinnosti katol. spolků.
Z Pardubie. V neděli 14. září konala jed

nota naše svou výroční valnou hromadu, v níž jedno
blasně zvolen za předsedu dp. Josef Tajovský, kapleu
v Pardobicích. Po volbě odetupující p. předseda dp.
Josef Krajíček osloven byl přiměřenou řečí a odevzdán
mu diplom čestného členství. Ostatní zvolení funkci
onáři jsou vesměs dobří a osvědčení pracovníci.
K další práci voláme: Zdař Bůbí

Z Kostelce m. ©. Spolek živého růžence
postavil sobě nehynoucí památka v nádherné opravě
sochy Rodičky Boší na náměstí nákladem 609 K. Již
po celou dobu opravy těšila se socha zvláštní pozor
nosti, ješ vrcholila v krásnou slavnost v neděli odpo
ledne. Po dojímavé řeči vadp. konsistorního rady Dr.
Šulce konán průvod, jehož se asúčastnily všechny
téměř spolky s prapory a takové mnošetví věřících,
že jich nebývá viděti ani v den Bošího Těla. Na to
zepén krásný dhlassý sbor „Are Maria“ od sbora

mohhr Hzením p. řiditele Jeřábka. V ýobřad evěcení a spívanou litanií vykonal vedp. Dr. Salo
za četné asistence dp. duchovních. Ke konci volají
všichni věřící farnosti Kostelecké vsdp. konsistornímu
radoví a všem obětavým dárcům „Zaplať Vám to P.
Bůh a Rodička Boží.“ Večer v hojně navštívené schůzi
Katolické Jednoty promluvil p. Maštalíř, právník
s Prahy, dovedně o liberalismu. Důkazy pádnými nad
slunce jasněji ukárel velikou skása, ktorou přivedl
ve společnost liberalismus v ohledu jak mravním, tsk
hmotném. A proč? Poněvadě odpadl od víry, od pra
mone všeho blaba, od Boha. Ukázav liberalismus ve
své nahotě postavil mu naproti křesťanský socialismne
se svými požadavky, ce svým programem. Přednáška
pronesená způsobem jek lidovým (číslice, dáta, citáty
některé působily sdrcujícím způsobem), tek sábavným
vyvolala několikráte bouři potlesku. Statečnému a
obětavému bojovníka křesťanského socialismu a další
činnosti hřímavé „Zdař Bůhi“

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. Jmenování: p.Dr.Gnat.

Domabyl, konaist. rada a profesor církevního dějepisu,
p. Dr. Jan Jindra, prof. pastoralky a katechetiky, p.
Dr. Jen Hejči, prof. bibli. studia S. Zákona, jmeno
vání jsou prosynodalními examinatory; p. Váci. Horák,
b. notář, děkan v Hostinné, eprávcem vikariátu Ho
stinského; p. Ferd. Zajíček, farář v Holicích, vika
rlátním sekretářem, p. Dr. Frant. Reyl, ředitel Bar
romea, bisk, notářem. Ustanovení jsou: p. Jan Šmika,
kapl. Studenecký, za kaplana do Smídar, p. Ladiel.
Tůma, koop. v Jedlové, za kapli. a katecheto do Du
bence, p. Frant. Lexa, kapl. Dabenecký, za kapli, do
Štoků, p. Al. Černík, kaplan Heřmano-městecký, za
admin. do Podola, p. Frant. Jakl, kaplan v Hradci
Králové, sa katechetu tamtéž, p. Jos. Kopecký, vlka
ristu, za kaplana v Hradci Králové, p. Vino. Ciner
za kooperatora do Vrbice, p. V. Gyorkovič, kaplan
Chrastecký, za vlcerektora v Borromeu v Hradci
Král. Neomysté: Jos. Šalša za kaplana do Studeuce,
Karel Ludvig za koop. do Bernartic. Zemřel: Ladiel.
Henri, kněz na odp. v Obradimi, + 11. září (naroz.
1676, vysv. 1898).

Dedatok ke katolickému sjezdu
w Kr. Hrmadel Předseda tohoto sjezdu Jeho Exc.
p. hrabě Karel Ervfn Nostite, u. k. tajný rada, obdržel
jako odpověď na holdovací, od sjezdu Jeho cís. akrál.
Výsosti panu arcivévodoví Františku Ferdinandovi
d'Este saslaný telegram tuto odpověď: Jeho cís. Výsost
mi akládá, abych VašíExcellenci a katolíkům shro
másděným v HradciKrál. za hold a vlastenecký projev
vyslovil Jeho nejv. a nejvřelejší díky. Baron Ru
morukirch.“

Neátěstí. Pan R Kozel,kamenickýmistr ve
slušbách zdejší obce, dne 14. t. m. lezlpo řebříku
na půda; přitom nešťastnou náhodou a na tyš
vedle řebříku postavené a nabodl se na ně. U
dopraven do okres. nemocnice, kde však 17 £t. m.
hrozným ranám svým podlehl. Zanechal ta vdoru se
šesti úplně nesaopatřenými dětmi. — V tu samon
dobu spadl se stromu v zahradě pp. Čerrených dělník
Václav Zítka, při čemů si Ipřerasil ramenní kost a
jedno žebro.

NaSanatorium vJasských Lázních
přispěli dále p. t. pánové: Anmonymus— kněz 100
K, Josef Hypš, koop. ve Šlepánově 11 K 60 h, Jos.
Malich, děkan v Klakách 38 K 40 h, vikariát Ně
meckobrodský 100 K, druhá sbírka tamtéž 192 K 66
b, vikariát Pardubický 14 K,IL sbírka v Cbrasteckém
vikariáté 149 K 60 b, Jarosl. Žďárek, kapl. v Čes.
Bkalici 10 K, Frant. Bakeš, farář v Č. Skalici 10
K, vikariát Lipnický 75 K, vikariát Chradimský I.
sbírka 181 K 65 h, důst. duchovenstvo v Kaklenách
40 K 80 h, Skutečský vikariát, drahá sbírka 136 K,
Za veškeré příspěvky ardečně děkuje a o další snašně
prosí b. Konelstorinm v Hradci Králové,

Na e. k. měltelský ústav v Hradci
Králové přihlásilo ee letos ku přijímacím skonškám
do 1. ročníku 116 žáků, « nichž po skouškách při
jeto pouze 50.

Slrotkům po zemřelémměstskémmistru kamenickém p. R. Koslovi na místo věnce na rakev da
rovali kameničtí dělníci z úcty k zesnulému pp.: Čer
nohlávek 8 K a po 2 K: Jiraák Václ., Kratochvíl V.,
Jos. Hemelík, Fr. Hemelík, Šrámek, Křivka, Bačina,

Lokšan á Horák. Vlecka chvála za to pracovníkůmtěmto,

Jeho Excelemce hr. Ceudenhove,
příby! do našeho města minulý pátek krátcepo poední. Čestné uvítání mu připraveno ndp.biskupem

královéhradeckými jinými zástupci stavu duchovního,
dále čelnými representanty úřednictva státního i měst
skébo. Skoro na všech větších budovách vlály alav
nostní prapory. Pan místodržitel po přijetí mnohých
audiencí vydal se v průvodu afst. rady Stoinfelda a
zdejšího porkmistra na prohlídku důlešitých ústavů
veřejných i soukromých. Navštívil seminář, restanro
vanou kathedrálu, gymnasium, reálku, zámečaickou
školu, obecné a měšťanské školy, nově zbudovaný
klášter, právě dostavěný velkolepý ústav hlnchoně
mých „Rudolíinum“, paedagogium, obch. školu, pivo
var a strojírna; při návštěvě v nemocnici vyslovil

hvalné uznání působení milosrdných sester; pro
lédl téš avětosnámon továrnu na badební nástroje

F. V. Červenéhoa rozeáblou torárnu na mýdla Jos.
Pilnáčka. V sobotu ráno prohlížel místodržitel labské
břehy; odpoledne dával v Grand hotelu kolem 1 bod.
stkvělou hostinu, jíš se i Jeho B. M, aúčastnila ©
pak ačinil krátký výlet na Chlam. Při této příleši
tosti závodili sdejší radikálové ve vzorné zdro ilosti ;
jak to vyavětliti, povášíme-li, že před časem bylí

k p. místodršíteli Tbumovitak epjatí? Pánové
hodně slovilí so svého radikalismu. A sodá tato
náhlá zdvořilost arovnati a besta| proti tislcům
hostí českých na sjozdě katolickém?

V Novém Hradci Králové vypukldne
18. sáří o půl 6. hod. ranní obeň ve dřevěném domku
p. Jana Krále a v krátké době zachvátil i sousední
stavení pí. M. Dvorské. Obě stavení shořela téměřdo
sákladů.Jostto unás již druhýoheňv krátké době.
Pobořelí jsou částešně pojištěni, +

Z Chnehelic m Chrasti. Dne14. £ m.
Jámla naše dědice. Nákladem občanů a péčístarosty
p. J. Sládka postaven v obci naší vkusný kříž, jehož
světitelem byl ndp. biskup Edvard Jan. V 10 bodin
před svěcením vyšlo processí z Podlažického chráma
Péně ka kříži, Vedle velikého zástopu věřících šly
v průvodu; katol. jednota s Obrasti, sbory hasičské
£ Obrasti, Podlašic a Ohacholio a vojenští vysloužilol
z Chrasti. Průvod uvítsl přijíždějícího velopastýře vo
láním slávy, U brány vkosně ozdobené uvítal Jeho
Milost obecní výbor se starostou v čele, Na to před
nesla uvítání sl. M. Sládková, Při kázání, které konal
sám vrchní pastýř, poukázal na lid, ktorý stál kolem
a před kříšom Kristovým. Mistrné porovnání hýbalo
srdci přítomného zástupu, který v daších svých volati
musel — nic neodtrhne nás od av. kříše, Po svěcení
děkoval místní starosta J. B. Milosti as lásku a vo
škerou námshu, Potom vdp. bisk. vikář a děkan chra»
stecký Jan Kobr sloužil před křížem oběť mše ovaté,
Po slavnosti poděkoval starosta J. Sládek všem, kteří
ku zdara slavnosti jakýmkoli způsobem dopomobli,

Z Chrasti. (Dozvukyko katol,sjezdu v Kr.
Hradci.) Starosta našeho sokola dostal „nos“ Jeden
p. doktor £ Ohbrudimě špatně informován — četl to

asi v České Demokracil — so bněvá ve psaní, že
tambaraší chrastečtí, jaří to janáci, opovážili se kon
certovat při večerní zábavě v době katolického ajesdu
v Hradci Králové, Tamburaši chrastečtí nejsou u 80
kola, jon jeden — a ten je také v Katolické jednotě,
Aby tak sokol dal p. doktorovi „nos“ že je a byl
sástopcem biskupského velkostatku — to by bylo
charakteristické,

Z Heouheře. Dno 16. t. m. vezl zdejší vá
ený soused p. Ant. Jandík s pole jetel; cestou
emekl se pod kola vosa, který mu přejel hlavu a jej
tak us místě usmrtil.

Slatinné lázně Velichovky a Joselora
do 16. září t. r. navštívilo 652 lázeňských hoatí.

Středolabský komitét a jednotapovl
tarská konají velkou manifostační schůzi interresentů
etředolabských a povitarských v neděli dne 21. sáří
t. r. 0 10. hod. dopol. ve velké zasedací síni staro
městské radaics v . bl. městě Praze. Na u
jest otázka: Konalisace atř. Labe a stř. Vltavydle
stavebního programu vodních dráh pro první stavební
periodu 1904—1913.

Zeela pe kyšporecku | Lotošnímrokem
zshájeno v Kyšperku vyučování na měšťanské škole,
ale k tomu slavnostnímu akta se nedostavil ani jediný
člen místní školní rady (pan předseda anad byl zas
za nějekými „obchodními“ záležitostmi ?). — Na mě
šťanské škole prý se má zavést nový spůsob, který
dosud nikde pod sluncem pozorován nebyl, že se má
totiš tiletým klukům už říkat „vy“, (Kluci s toho
dostanou rozum a možná že dost brsy budou svým
pónům „professorům“ říkat „ty“). Inn, scela po kyj
perecku. Nejde měsíc nahoru?

Ze Studemce u Jilemnice.Dne 1. září t. r.
ukládali jsme v chladnou semi jinochu, který v nej
krásnějším mládí musil a tohoto avěta. Byl to syn
místního listonoše p. Josef Hák, kandidát učitelství
III. roč. v Hradci Králové. Jinoch ten byl tichý, milý,
společník upřímný a syn hodný. Avšak zákořná tu
berkulosa tak zády nčinila životu jeho konec. A po
hřeb jeho byl krásný. Průvod pohřební vedl místní
vldp. vikář Jan Kubn sa aesistence místního p. ka
plana Jana Šmiky a cthpp. bohoslovců p. Jos. Háka
a p. Fr. Klose. Pohřbu eúčastnily se školní dítky za
vedení svých p. učitelů, dále domácí i přespolní stu
dující, p. Jos. Skrbek,řídící učitel v Poniklé, jakož i
hojně zbožného lidu. Velobnému duchovenstva, pp.
učitelům, studujícím, cthp. Hákovi a všem, kteří ae
pohřbu účastnili, jakož i těm, kdož zemřelému jaké
koliv dobrodiní byli prokásali, „Zaplat Pán Bůh!“

Láska ma kole. Dne 12, t. m. jel na kole

k Semilům jistý pá se svou vyvolenou A joště a jednou slečnou. V důvěrném hovoru na svabu rytířský
seladon zabočil a narazil na sloup silniční, jejš ze
slabých základů vyvrátil a sám spadl dopříkopu.
Mimo učkolik pohmožděnin a vymknatí ruky neutršil
žádného většího zranění.

Pamatujme na stavbu nového chrá
mam v Náchodě Natnost téže jest nad míru na
léhavou, poněvadě stařičký kostelík z r. 1910 nikterak
nevyhovuje nynějším poměrům, pročež velice šádoucno
jeat, aby při kačdé vhodné přílešitostí pamatovéno
bylo přede vším ostatním též sbírkami na novou
stavbu chrámovou v Náchodě. V době od 6. srpna
do 8. září 1002 kromě sbírek kostelních k účeli tomu
odvedli: po 100 K Vysokorodý Pán Bohuslav hrabě
z Kolovrat v Rychnově n. Kn., sl. c. k. finanční pro
kuratura v Prese ne splátku odkazu po Ť pí.Anně
Stolinové a p. Antonín Kočnar ml., továrník v Ná
ahodě; 20 K: p. prof. Jos. Foerster, varhaník u sv,
Víta na Hradčanech v Praze; po 10 K: pí. A. K.
v Hradci Králové a p. Frant. Loguens, drorní my
eliveo J. J. prince se Schaumburg-Lippe v Ratiboři
cích; 6 K 84h: offóra terciářů v Náchodě; 5 K: p.
JUDr. K. Havelka, advokát v Chradimi a po 2 K: p,
Josef Čejchan, rolník v Kramolně, p. Ant. Dayby
stavitel v Červených Pečkách, dp. P. Josef Janský,
děkan v Zahrádce, nejmenovaná a A. B. — Voškerým
Mechetným dárcům projevají se nejvřelejší díky se



snašnou prosbou ku otěné veřejnosti za další dobro
tivé příspěvky, jež se příjlmají na děkanství aneb za

pm mobou téš na apolek ee vystavění novéhorámu Páně sv. Vavřince v Nácboděpřímo poštou.
Machovášženýmu panel pmimisirol

de Hradce Královýho, VHoletíněu Hlinskýho
vo poslední pouti na Chlnmečku. Vodpusatěj, ze sem
tak mnoho voporášlivej a že jim píšu peaničko, Voni
to snad nelíběj vědět, že to sem ten, co jsem poalal
do tej Obnovy psaníčko pann pastori ranskýmu. Moje
staré měla s toho tenkrát atrach, ale když to v Obnová
přišlo a lidi u nás a na Ramej povídali: Co jen to
Je maatrejce, če von takoví psaní umí postavit, byla
ráda, A skoro sem měl strach, že to neamičí a vy

lácne: To náš táta. Eště mi dyš sem chtěl psát po
drahý, kašičku ve flaštice rozdělala, aby se tím moblo
psát. A dyž sem ji včera povidal, že bych se vopo
vášil taky jim psát, povídala: Ale piš.Já dn zejtra
na raní do Hlinskýho, konpím tam dvěhlávky zelí a
flaštičku ingousta abys moh psat. V starej flaštice
už není ani kašička. Povídal sem, to muslš taky
koupit pero, abych to nenaškrábal jako kocour, aby
to ty páni po mně přečtli. A tak dyž sme přišli z toho
božího kostelička, vona s Hlinskýho a já z Rannej,
hned sem se do toho pustil. Tak von byl table ve
čtvrtek v Cbrasti jarmark. Z Hlinskýho jsou tam dvě
štace, a tak sem ze tam pnsti!, Nekupoval sem takto
nic, jen sem tak postál u toho dobytka, jak to platí,
ale člověk vo jarmarce tak všelicos slyší, bejvaj tam
strejci z daleka, a veřej, takovej jarmark je lepší než
noviny, ton to, ten vono, a hned člověk ví, jak avět

běží. Dyč bylo trhu, vědí potom eby tčm, tobejvá před polednem, Šel sem se pouilnit kučeskej
koraně. A mlnvilo so nejdřív vo tom dobytku a pak
vo světě. A tak přišla řeč aš na ně, že sou takto
moc šikovnej pán, ale katolíky s pana biskupa, že
nemaj rád. — A já nic. — Jeden tam fakal do dra
hýho a kouleli vočima po mně, če sem vod Hlinekýho,
doví, nejsem-li helvet. A tak sem musel začít já. —
A povídám, Ste vy erandělíci? A voni — proč?Ajá.
Že jakobyate chtěli rejpat do pana biskopa. A voni,
to že né, to že voni byli na ajezdé v Hradci. Že to
tam bylo moc pěkný, -jen na to, že každej huboral,
že se paupulmistr ani novokázal, a jindy, že je to
jedno, helvetnebo neznabob, švec nebo kominík, kaž
dýho že páni vitaj a pozdravojou, jen ne katolíky.
Povídám, což je ten pan pulmistr helvet neb žid? To
že né, že prej je jeden — má tam bocha ve školách
— viděl vo božím těle chodit k voltářům. A tak co
že katolíkům nedá ani pozdravení? To n nás dělej
velebnejm pánům jen helveteký děti po tej konfirmaci.
Dyby dřív kluk pana páteroi i raku líbal, jak je po
tej konfirmací, dyš ho potká, dělá jakoby ho neznal
a škaredí — Pámbů vodpust — jako ten — no, že

řek, strojci — vědí voni byli s kraje a já sem už
2 hor — se mi smáli, že sem jistě někdo vodtamtud,
co pastorŠádek, že hned rakoja s helvetama. No nic,
páni, povídámjá, tak co teda je? Byl sem kluk sotva
půl. loktevod země a šel jednou vokolo našeho ste
vení pan páter. A já nic, race v kapse, dědečkovu
beranici aš po uši na hlavě, a troubím na něj. Ale
to sem dostal. Dědečekkřičí: I ty a... úku — před
nima se to stydím říct — velebnej pán a ty nevíš co
se patří? A flák do hlavy, čepice ne zemi, s táh mne
k panu páteroi, až sem mu ruku polibil — ale dřív
vytáh šátek s kapsy a vopucoral mi nos a hobu,
abych panu páteroi něco na ruce anebo na kabátě
nenechal, a musel sem pěkně říct: Pochrálen buď Pán
Ježíš Kristus. A vod tej doby ei to pamatuju, če
máme pocestný a velebný páni pozdravovat. A sem
už sám dědkem, ale to si vod mýho dědečka Ludu
amatovat až do smrti, že to není hezký, dyž jeden

drabýho Depozdraví. A tu u náe na horách, dyž nevíme, jský kdovíry je — řikáme: Pěkně vás vítáme.
Pan pastor Šádek by jim to moh dosvědčit, [še bo
dycky pozdravuju a dvojctihodnou paničku taky, jak
jsem katolik a vona belvetka. A tak sem těm strejcům

: tam a korany řek, tohle — če by pan pulmistr ne
udělal, aby tolika hostů — tolik katoliků, dyž se tam
do Hradce sjeli — a byli tam tři páni biskupové a
mnoho jiných pánů, asi prej 10.000 lidu — ani ne
pozdravil, to že není pravda. — A voni, že je. Že ve
na ně pro to taky zlobůj a že jim to i v Hradci
mnoho lidu za zlý má, ale že to je pravda. — A po
vidám: Já sem moc málo chodil do školy, a vítn, že
máme pocestný pozdravovat, aby tak Štadýrovanoj
pán tohle nevěděl, to nevěřím. — Inu je to tak, po
vídali mi. — A tak — povidám zas já — to jináč
není, než že ho někdo, jako u nás pastor děti, pořádně
konfirmoval. Nevěřej, jak sem tímhle Špásem ty strajce
vobvesolil. A dali mi hned za pravdu. To že prej je
možná, že jich někdo v Hradci takhle konfirmoval.
Dělaj to tam prej hlavně tři doktoři. Jeden prej řiká,
že je člověk hromádka hlíny, drabej je vodpadlík,
helvet, a třetí že so neví, co je. Tak proto; myslím
si. Jenže mi to nejde do hlavy, že k voltářům choděj,
a sou konfirmovanej! Ale strejcí se mi amáli víc. A já

ovídám: No, jen si nemyelete, že sem tak hloupej.
ožná, že tomu rozumím lepší než vy. A jak že tomu

rozumím? — Inn. Voni bolveti maj taky latinu.
Dočet sem ee toho v jedný knížce vod našeho pana
biskupa, že to je na česko posilování, — To by mohlo
bejt, povídal jeden ten strejc; že prej jich ti doktoři
v Hradci, a taky mladoťeší z Prahy tak proti kato
likům posilnili, — A jak to řek, dostal sem se na
vrch a já povídám: Teď se dědek z hor dostal na vrch.
Vono to je u toho pána vlastně seslabování. — Strejče,

to tak! Seslabajon ho, bojí sejich, a proto nepozdra
vil katolíky. A povídám: Pane hostinský ještě jednu,
af si stará hobuje, že zem mnoho utratil. Budu jí za
to sas mít co povídat. A dostávám kuráž a povídám:
No to já bejt polmistrem, já bych se těch doklorů
nebál. lnu, vono je pravda. Voni potom takoví doktoři
pulmistry shaznjou, ale to bych se — věřej mně —
radši dal shodit, než bych se takhle bál. Byl za mejch
tladejch let jeden pulmistr, ten se taky bával Ale to
byli jinčí časy.Tenkráto tam měl vo letním jarmarce
olicajt šavli na kalhotách jen namalovanou, ale v

ci maji přece policajti virklich šavle. A tak bouby,
co so tak bát? U nás aspoň, kdo je placen vod vobce,

musí poslouchat. A pak-— prosimich-— eo se těch

aovin tolikbojej? Vidějt Žádný listy se task nenašpinily pana biskapa, jsko ty, 00 je vydává ranckej
pastor. A co pořídil? Nio, Udělali jsme panu biakapoi
takovou alávn, že se proto pastor velice zlobil, a
tamhle u pustej Kamenice se helvetská kozs dala do
běhu e katolickojme banderistama, uš ji v Rychnově
chytili. Tak viděj. Dyby se pan biskup helvetů bál,
obválil by ho pastor, a tmy bysmo si myslili: Tohle
sou pěkný pořádky. Atak badou-li jich chválit ty
doktoři, co z toho budou mít? Na konec foknou zase
jiný páni. Tohle soa pěkný pořádky, a abodějich zas
voní. A tak už radší se nebát. A už mě bolí paloc.
— Ty strejci pospíchali k vlaku k Hradci, atak jeme
přestali mluvit. A já sem taky vodečel, aenedalo mi
to pokoj, až sem tohle napsal. Sou tak dobrej, mno
hovážený pane, nehněvaj ze na mne. Buchich vopatruj,
A jenze nebojeji Ten co teukráte peal pastoroi Šádkoi,
Eště něco. Stará povidá: Připiš mu tam, kdyby
nám naši kaplička někdo dal vymalovat a věšíčku
postavit, toho by pan atarosta jinak pozdravil, než
voní pana biskapa.

Poctiví málezel. Dne 2. t. m. stratila pí.
M. Bezvodova z Plotišt zlatý řetízek v ceně 44 K.
Nalezi jej jistý vojín hradecké posádky a ponechal si bo,
pochlubiv se jím soudruhům. V noci však některý z
vojínů spícímu úondraha řetízek ukradl. Na udání
to pátráno po řetízku, až konečně nalezen pod pod.
lahou v kasárnách.

Z Pouchbova. Minalé úterý před 6. h. ráno
vyhořel zde domek J. Bystrého, zedníkaa před 8. hod.
vyhořela chalapnická divnost Vác. Špačka v nedale
kém Rasko | « obilními posud nevymlácenými záso
bami. Hospodáť byl jiš v práci na poli a nešlipři“
kvačil, «tálo vše v plameni; pojištěn byl toliko částečně,

Různé zprávy,
Poměr evangelických učitelů k du

chovní správě. Časopis „Has“ s před ním již
jiný „reformovaný“ list přinesl zprávu: „Při evang.ref. dvoutřídnídkole v Záboři—Proseči obsadí se
ihned místo ml. učitele a ročním slušným K 800. Žá
dosti o místo to přijímá evang. ref farní úřad v Pro
seči.“ Netřeba tuto výmlavnou zprávičku šíře rozbí
rati. Jen ee divíme, kde zůstaly liberální listy, které
až do omrzení přemílají „ponižající poměr“ učitelstva
k farním správám katolickým. Odváší-li se některý
učitel navázati trochu vlídný poměr k místnímu fa
ráři, již se vyřítí „Školský Obzor“ se strašnými klot
bami. A že učitel pro ročních 800 korun musí činiti
komplimenty panu pastorovi, který jest teprr na
čtvrtý rok v duchovní správě, o tom ticho v liberál
ní dědině.

Honoráře framncouz.dramatických
spisovatelů. V Paříši platí divadla dramat. api
novatelům £a prororovací právo 10—12 proc. tantiem
(podíl z čistého zisku), na vonkově 69/. Divadla pa
řížská a v obroda paříšekémplatí na tantismách ročně
průměrně 2,200.000 franků. V minulém roce mělo za
dijících ještě autorů z tantiem těchto důchod více neš
po 100.000 francích 7 apisovatelů, 8 autorům dramat.
vynesly tantiemy za jediný rok po 50.000—100.000 fr.,
27 autorů dostalo na tantiemách 20.000—60.000 fr.
— Ohnetovi vyneslo zdramatisování jeho romána
„Majitel hutí“ již do r. 1885 půl milionu franků.
Halévy vytěžil za jediný rok na tantiemách 800.000 fr.
Z novějších dramat. autorů Rostand dostával z di
vadla S. Bernhardtové z každého avého představení
„L'Aiglona“ průměrně 1300 fr. a hra ta 8e již několik
setkrát opakovala.

Vzormé město vzniká právě v Americena
břehu jezera michiganského mezi Chicagem a Mil
waukee a Sice k podnětu jistého podivína jménem
Dowie. V novém městě tomto, které již dnes čítá přes
10.060 obyvatelů, není dovolen prodej tabáku ani al
koholu — víno a pivo nevyjímajíc: nesmějí se tam též
zhzovati herny ani divadla. Každý občan dostane kus
půdy do dědičného nájmu až do roka 3000 a musí
odváděti ze svých příjmů desátek pro obecné blaho.
Město má již nyní široké alejemi ozdobené ulice, vo
dovody a krásný přístav na břehu jezera. Veškeré byty
masí přísně vyhovovati požadavkům zdravotním a počet
lidí, kteří smí obývati v domech, zákonitě je stanoven
s nesmí býti překročen. Město má také dvě velké ci
helny a výnosnou výrobu krajek,

Skleněnou dlažbu badon míti v Paříži.
Pokusy, které konali po 12 měsíců, se zdařily a skle
něná dlažba vyhoví všem požadavkům. Skleněnon
dlažbu robí v Paříži ze skleněných odpadků a úlomků,
které rozlijí a hydraulickým tlakem stlačí v kostky.

Rájem svobodných žen jestzápadSpo
jených států a Jižní Afrika, V obou těchto zemích
jest čen velice málo a jsou velmi hledány a ctěny.
V Jižní Africe ve státech Kapská Kolonie, Rhodesia,
Natal, Tranewaa] a stát Oranžský jest o 69.000 mnžů
více nežli bílých žen. Každý čtvrtý muž masí být
starým mládencem chtěj nechtěj. Jen Boeři mají dosti
děvčat a dívky tyto berou si zase jen Hoery. Angli
čané však se bojí, 26 by dětmi požebnané boerské
rodiny mohly boerskými svými nevěstami anglický
živel z Kapska vytlačiti a proto anglické noviny vy
zývají Angličanky, aby ročně aspoň 3000 děvčat do
Kapska se etěhovalo, kde i bez věna se dobře prov
dají ze Švarné muže,

Stavba majáku v moří, toťjedenz divů
moderní techniky, kteráž neleká se žádných překážek
Na pobřeží Anglie blíže Portemonthu dostavěn ne-.
dávno maják avého způsobu jediný. Strmý břeb,
vlastně kolmé skály o 150 a více metrech výšky při
natili inčenýra postaviti maják přímo na dno moře a
to re slušné vzdálenosti od břehu, Ač malá, přece jen
poměrná hloubka dna mořského nedovolovala užíti
caisonu (jako na příklad při stavbě nového mostu
+ Prase), i postaveno nejdříve důmyslné zvláště kon
utraované lešení řádně zakotvené; to spojeno vzdušnou

lanovou drahou se skalnatým břehem, a něhož pracu

ji i material dolů do sávratné hloubky dovážen, Piotamí obraničen základ majáku, z něhož pak nepře
tržitě parním strojem postaveném na zmíněném lešení
voda vyčerpávána a pracující ukládali zvolna a s ob
rovskými obtížemi objemné kvádry na břehu přeeně
obdělané. Podrobný popis podniku tohoto provázený
skvělými a názornými illnetracemi přináší právě vy
daný 1. sešit časopisu „Epochn“. Mimo to nacházíme
v bohatém obsahu článek o báječném vynálezu, totiž
fotografování bez světla a ukázkami obrazů, jubileum
20.000. lokomotivy postavené světoznámým Američanem
Baldwinem atd. „Epocha“ přeměněna letos vo čtrnác

Hdenník po 16 kr. sešit. Nakladatel E. Weinfarterv Praze.

Wpořitelní a náležní spolky dle sou
stavy Raiffelsenovy dosáhly tou dobou v českých kra
jich královetví Českého počta 650, Juou soustředěny
v Ústřední jednotě českých hospodářských společenstev
v král. Českém, která působí jako orgán poradní ve
všech záležitostech družstevních a při zakládání 1
správě drožetev podává pomocnou raku. Jednota je
také orgánem revisním a všecka dražatva jsou rovisi
stálých rovisorů jednoty podrobena, Spořitelní a zá
ložní spolky obstarávají pro evé členy společný nákup
a to výhradně jen hospodářských potřeb. Za tím
účelem zřízen je v Ústřední jednotě zvláštní odbor
nákopní, Působením spolků s jejich jednoty vcházejí
v život další družstva hospodářská směřující ke bmot
nému povznesení obyvatelstva jako jsuu: mlókařská
společenstva, jakož i družetva na výrobu másla a sýrů,
mlýnská a pecnářská epolečenstva, skladiště obilní a
spolky pro společný prodej obilí, společenstva pro
chov dobytka, zužitkování jeho, prodej, pojištění, po
rátky atd., vpolečenstva pro prodej vajec, společenstva
ovocnářská, zelenářská a na zponěžení zeleniny, 8po
lečenstva somenářeká, družstvo na sušení čekanky,
družstva na pěstění Inu a zužitkování jeho, družetva
řepařská, družstva na výrobu oleje atd. Různá druž
stva ta zakládají se toliko dle poměrů a potřeby
jednotlivých krajin, Ústřední jednota je zároveň
ústředím finančním pro apořiteluí a záložní spolky
V ní soustředěné. Hospodářská družstva, která bez
spolupůsobení Ústřední jednoty byla založena a jsou
již v čínnoati, přijímají se do svazku jednoty s vý
hradou rovise, která buď již před přijetím nebo brzo
Po přijetí do avazka se vykoná, Stejnorodá družstva
mají zařízené jednotné přehledné účetnictví, čímž
usnudňuje se ravise. Nákapní odbor jednoty působí
zároveň jako odbor pro apolečný prodej zemědělských
výrobků, Čas od času pořádá Ústřadní jednots poučné
praktické kursy. Spořitelní a záložní spolky, které
jsou obniskem dalšího adražování, pečují v obvodě
své Čínnosti o to, aby zvýšena byla spořivost obyva
telatva obvodového. Úvěrem poskytovaným slouží po
třebám hospodářství i řemesel a živností, Jsouce
společenstvy obmezenými na malý obvod jedné neb
několika obcí, učí poživatele úvěru účelnému použítí
úvěra poakytnutého, Péče společenstevRafeisenových
o správné rozlišování úvěru bypotekárního a úvěru
osobního provozovacího je známa, rovněž tak jako
činnost jejich ve příčině převodu dluhů hypotekárních
na Hypoteční banku král. eského, aby rolnictva
břímě úrokové bylo zmenšeno a aby dlab stal se ne
vypověditelným a poznenáhla umořitelným. Neméně
záslužnou činnost vyvíjejí spořitelní a záložní spolky
v otázce březen výměnkových, poučojíce obyvatelstvo
o výbodách starobního pojištění za pomoci humanní
institace semaké, kterou pro obyvatelstvo královatví
Českého zřídila země založivší Zemský pojišťovací
fond císaře Františka Josefa I. Konsjíce valné hro
mady zavádějí spořitelní a záložní epolky o různých
otázkách hospodářských vážné a věcné rozpravy, ku
kterému účeli slouží brožury a osnovy přednášek vy
dávané Ústťední jednotou. Na společné této práci ku
hmotnému i mravnímu povznesení obyvatelstva obvo
dováho svorně ae účastní příslušníci všech stavů, Sta
novy a návod k založení apořitelníbo a záložního
spolku zašle Ústřední jednota českých hospodářských
společenstov v královatví Českém na Smíchově, Ja
kubské náměstí, na požádání zdarma,

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v Prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

"Tržní zprávy.
VYHradoi Králové, dne 13. září 1992. 1 hl.

pšenice K 1000—1200, šita K 100—1029, ječm-ne
K 820—920, ovea K 490—650, prosa K 100—1060,
vikve K 00'00—1009, hrachu K 1850—19-25, čočky
K 00:00—00'00, jahel K 1800, krap K t60)—4000,
bramborá K 260—280, jetelového semene bílého
K 00:00—00-00, jetelového semene růžáku K 00-00
—00:00, máku K 26:00—28 00, Iněného semene K 14-90
—18'00, 100kg. žit. otrabK 12-00,pšenié, otrab K 1150,
1 kg. másla K 2:32—2-40, 1 kg. sádia vopřového K
160—1-76, tvarohu k 0:32—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 280—000, jeden hl. cibule K
4:80 —0 00, jedna kopa drobné zeleniny K 160 —000,
1 kopa zelí 4:00—800 K, 1 pytel mrkve 1-60—200,
Uhl. švestekK6:00—000, 1kopapetržele K000—0-00,
1 kopa celere K 0-00—0'00.
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zároveň kuchařkou býti musí.
Bližší sdělí administrace t. 1.

HAHH

ES"a

4

zam

Jan Horák,
soukeník v Ryochnovón. 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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchoveustva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez rrýšení con!

MB- Nejlevnější"JN

karlidapool
nabízí

Josef Pilnáček v Hradci Králové.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlučného, bavlněného a damašk.

lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

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.

kazatelny,"ii
PEB“Boží hroby, "ii

pB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípieů vylošeno

k nahlédnutí. 8

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k ns

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Proredeno ke 800 oltářů.

moderněj

davlům

Okvachrámovákaždé|

hA

B.Škarda,Brno.
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Uměleckýústarpromalbuna

boslohuaprovedení©saručenímprácenej

jšímpoževybovojící
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bertinu) nově zařísený závod fotografický.

we

Soáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důst. pp. kněžím pošle

druhy skvostů. Oplické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Dáclav
Srančák,

se sárukou a rosestlají franko.

po ruce.

šení cen. “Wě-

LKbdkányvkuákahdkíW800000000000,BOO8OCHOD10000000008-000100010:-00:00.0000000V00OD

" Právě
nastoupil třetí roční pouť

náš
—

kalendářŠtít
Z bohatého a pestrého obsabu uvádíme:
Vl. Hornov: „Před obrazem Bv. Rodiny

Páně“ — báseň (k titulnímu obrázku).
* „* „Vzkříšení svobody v Bláhovicích.“

, Fr. Eisler: „Loučení“ (báseň).
P. Aot. Rejzek: T. J. „Poklad nalezený

v jesuitském kostele Panny Marie v Hradci
Králové,“

. Frt. Jiří Košťál: „Jak si „pan otec“ Vrbata

pomohl od kafařek.“. Dle Fr. Potěšila: „Pardubice“ — s četnými.
illnstracemi.

, Abba Hr.: „Milostí Boží jsem, co jsem.“
. Filip Jan Konečný: „Jak stréček Nesvajba.

bele jednó nemocné.“
9. Frt. Jiří Košťál: „Ejhle Apoštol“ (z missio-

nářeké činnosti Bob. Balbína T. J.).
10. VI. Horuov: „Včera a dnes.“
11. P. M. Z. „Mrtvá ruka.*
12.* „" „Jmění Rotšildovo.“
13. VI. Hornov: „Fortunát Kořínek.“
14. Jan z Hory: „Slovo k rodičům.“
15. MUDr. Garulus: „Avi pobřbiti ani epáliti.“
16. Jos. Váňa: „Brňáček.“

17. Jos. Kousal: „Jerusalém a jeho obyvatelé“
18. J. Dumek: „Besídka hospodářská.
19. Kronika.
20. Anekdoty.

Mimo to obsahuje náš kalendář: Dů
kladné kalendarium, úplný seznam svatých,
seznam trhů sestavený abecedně dle míst i
zvlášť dle měsíců, škály kolkové a j.

PEB“S četnýmiilustracemi. "jjj
Osvědčil li se již obsah „Štita“ loňského

co nejlépe, můžeme sděliti, že letošní ročník
jest ještě dokonalejší.

Objednávky přijímá O

administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

Poznámka: Neprodanéa km vrácení
oprávněné kalendářemansí se vrátiti do
konce ledna r. 1903.

dě .
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K době kašle a chrapotul!
výborný diaetetický

Turecký M6d z3hraoyrotedekce
parfamuje dech,
uklidňoje hla
sivky, pro pěvce
a řečníky důle
žité, pro. ele

gantní svět neocenitelné. Jediné pravé, záko
nem chráněné vyrábí

První česká akciová společnost to
váren na orientální cukrovinky a čo

koládu dříveA. Maršner,
Královské Vinohrady.

K dostání v lékárnách, u kapců, labůdkářů,
drognistů, cukrářů atd.(O

První český katolický závod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeat d.

Vídeň,
“ WL o., Schotten

feldgasse28,d.11.

Na, ubásku sasílá:
se vše franco.



E romajrne se

krám a byt.
V domě čís. 36 na Velkém náměstí se

uprázdní velký a pohodlný krám k tichému
obchodn se hodící, a byt o 2 pokojích s ku
chyní, komorou a s ostatním příslušenstvím
v IL. patře do zada

od 1. října (902.
Doma toho je knihovním majitelem bisk.

konsistorium v Hradci Králové. Kdo by řečené
místnosti najmonti chtěl, ohlasiž se v kance
láři bisk. konsistoře, neb n správce domu
v čís. 52.

Bisk. Konsistoriam v Hradci Kr,
dne 9. září 1902.

a ————
Bursa práce v Hradci Králové,

Kupecký příručí z oboru smíšeného, 24 r.
starý, obou zem. jazyků mocný a dobře odporu
čený bledá místo. Nastoupiti může 1. října. —
Dělník troblářský přijme se do práce v parostroj
ním trahlářetví. — Též učňové se přijmou.

Vše určitější sdělí

Jos. Polák st. o Hradci K.
Biskup. residence.

O
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
: (protokolovaná firma)

fv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Helkudiy, faráře ro Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenntky, vzorky i roucha hotová na ukásko

8e na požádání franko zašlou.

popVEp-08D:DCd

EUE"Euodejny-09:8Oubunne
001.8508:00.820:008008-80.66-0..6P-muj

»—————
Kostelní náčiní

BS“ vlastnívýroby"I
v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.

Staré předměty pečlivě opravuje a znovu
„v obni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

1
| Kistých a stříbrskvostů, svateb.

darů, kapesních v Bychnověn. K.
i nástěn. hodin příselný znalec
v krás. provedení c. k. okr. soudu
doporačuje - - - Obrázkové

Výhodné pronajmutí
krámu

s bytem neb bez něho, v obci krřálovéhradec
kého okresn malou půlhodinku od -města a ná
dražní stanice vzdáleného. — Hodí se nejlépe
pro obchod se swíšeným zbožím, krapaře neb
pekaře bez konkurence. Chléb možno dodávati
do města, kde více průmyslových podniků stává.

Bližší sdělí administrace t. 1.

TAOsos
SE

TEE

P

ZHn
K

popaloo:

V

E A
ši 4LÉ

ETHEHEOnkně

ZSZně
ECHR

ETE332| T

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

Š. 148 at., Melá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporuěnie se

dodání okem chrámových,
nejjednoduššího aš k boha

tému figurálnímu provedení a
slce 6 se šelešnými rámy, sí

lěmi 1 vsasením.

Veškeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

-NN esčetnáveřejiái písemnápochvalnáuznání“j
Založeno roku 1886.

ku
od

TOVÁrNAwe
na spracování ovoce

pálenka kožakn a výroba lkérá

JU Jos. Tomášek
: ve Vysokém Mýtě A

py dříve sávod na sužitkování ovoce, saložený(6
EA r. 1886, nejstarší who druhu o Čechách kA

— nabízí — h

" koňak, alvevici, borovíčku, feřabinku, SI
rumy a punče, likéry,sladké ovocné |*wino, bílé1 červené,vino borěvkové (medici- |S
nalní),vina oladká avíno šumivé (šampaňské)
Upozorňujeme uvlášt na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a vý M
alivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí
stáiní a diplomem slaté meďaslle, a mnohými ji- |3
nými diplomy s prárem rašení slaté medaile. |:

Vzerky zdarma a Ivanko.
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7
továrnana svíčky |voskové

Josef Pilnáček
WEB“ori

nS Sračnky levnější,dále paschaly,

Závod poctěn dne

bhbbbbbbdbhbbbb44

voskové
polovoskové

a jiné, parní bělidlo vosku

v Hradei Král.0
konsistoře v Hradci Králové

Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K dušičkám
odporučuji svůj závod sochařsko-kamenický
k provedení prací hřbitovních, jakož i svůj
hojně zásobený sklad

hotových náhrobků
z různých drahů mramorů, žol a sienytů v pro
vedení vkusném, v cenách nejlevnějších. Sou
časně uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí
mého závodu a v práci se nacházejících i ho
tových výrobků, — Závod můj nachází se'nyní
ve vlastním nově postaveném domě v ulicí
Čelakovského (před labským moster).

ZDENKO JEŽEK,
průmysl mramoru a žuly

vwHradci Králové.

AjesdovéTě
dopisnice, zároveň prvné skvostné vyobrazení nových
věší, ve formáté čtyřnásobném 18—28 em. po
32 h diporučuje

umělecký a papírnický závod

Sosef Kieslich VJfradci Král
I jednotlivě neporušené franko proti 38 h

te srámkách..

Za hospodyni
přijala by místo slečna v prostředních letech,
české i německé řeči úplně mocná, kteráž již
podobné místo zastávala. — Táž vyzná se úplně
ve vedení domácnosti jakož i ve vaření, o Čemž
vícero výborných vysvědčení porace. Nejraději

na faru, na venkov.
Laskavé nabídky pod značkou A. S. do admi

nistrace tohoto listu.

A Az
+

JECMENY
zdravé, suché

kupuje za nejvyšší eeny

PIVOVAR
právovarního měšťanstva

v Hradci Králové.MD
=

a celém okresu

ných vydáních

Velké náměstí č. 26,

Teleton č. 17.

Vše s návody k opo
třebení!

Jy ole | Vodičkuuaubry,láh.© 64 haléřů. — Kance
lářské lepidlo, láhv.

50 b. — Lepidlo na sklo a porcelán, láhv.50 h. —
Vodička na skvrny aa oděva, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny inkoustové na papíru,láhv.

Sklad papírny
„STEYRERMUHL“

v Alchberku (H. R)

Aynek Úotoček
velkoobchod

s papírem a školními sešity
V PRAZE,

Havlíčkovo ném. 28, v doměbanky „Slavia“

doporučoje ve ctěným závodům

papíraickým, kalhtiskařskýma nakladatolským
k dodání všech drahů papíru peacího, li
stovního, tiskového, obálkového, kreslicího
a j., rovněž sešitů ka psaní ar brpeslení o

školy obecné a měšťanské,

Specialita :

Papir ilustrační tiskový na díla
ve skvostné úpravě.

Prvni výroba

, Uěhich $

hodin?
Mo v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské Š4
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho (g
tovení všeho druhu věžních hodin se záru

chovám stále a to v nej

na skladě.“ií

blíže lékárny, © Založeno r, 1863,

Seznamy zdarma a franko. "if
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Dvě sestry.

Mož přišel jednou v noci domů. Žena ho
uvítá slovy: Zase jdeš e opicí? Na to povídá
mož: Jen z ticha, z tichal Buď na ni hodná,
je to tvá sestřička.

Podivný to náhled o důstojnosti ženského
pokolení! Já jako katolický křesťan ihned

pros němu podávám ohražení. Vždyť právěřesťanství důstojnost ženy zvýšilo a to až do
té míry, že ku ctnostem křestanského rytíře
v středověku patřilo chrániti čest a důstoj
nost ženy.

A pak! Opička v hospodě ulovená že má
býti sestrou ženy? Což neopíjejí se skoro jen
muži? Jna, abych pravdu řekl, viděl jsem
jednou jednu paní, které její pán z bujnosti
udělal šampaňským opička. Byla ta opička
vegelá, Paní ge smála, mož 50 smál,i já jsem
se usmív.l. Ale horší opicí jest, jak jsem to
taky několikráte viděl, když se ženská sprostou
kořalkou opije, až se po ulicích válí; nyní
tomu říkají „až pod obraz Boží.“ Tu je opravdu
se ženy nestvůra, opice šeredná, a tu by ovšem
bylo pravda, že taujsou dvě sestry před námi.

Ale jest ještě jiného druhu |fhovina,
kterou se za našich dnů i ženské opíjejí. Před
vce lety jsem na ni ukázal, a „Osvěta lida“
se proto na mne velice rozhněvala. Jenže vy
padat a dokázat jsou dvě rozdílné a ne stejně
těžké věci. A tak proto jsem noobrácen a

v zatvrzelosti své trvám pů evém náhledu, žebezbožecká osvěta je ta líhovina, která ženě,

dívce i manželce béře jeji důstojnost čili ostřejiřečeno, která ze ženy dělánestvůra, opici.
Nebudu následovat „Osvěta“ a jen snad

nadávat, ale Eooem doklad. Bylo to o „slavných dnech Hasových.“ Přistěhovala se do
jednoho venkovského města velice osvícená

slečna,“ povídám slečna, protože název panna
est dnes jen středověkou tmou. Za tou slečuou

přijížděl pán. V den Husův oslavovali spolu
velikého mistra. Dali si před sebe jeho obraz,
rozavítili před ním světla, posadili se před něj
a pili plzeňské. Na tom nebylo dost. Slečna
ta poslala též psaní kaplanovi. Měl totiž v ka
tolické jednotě řeč o Husovi, která slečnu
„Svatým žárem osvěty, jejížto pochodeň Hus
rozžal,“ tak roznítila, že napsala knězi list po
způsobu těch všelijakých Osvět tonem velice
hrabým psaný. A za něco málo neděl zasvítila
tahle osvěta po celém městě takovým způso=
bem, že o ní nikdo nepochyboval. Následovaly,
jak tomu v jiném městě starý kostelník říká
val, „panenské křtiny.« Hlava tou novověkon
a novohusitskou osvěton jako silaou líhovinou
epita a při tom tak snížena důstojnost dívěl!
Jak daleko jsou tu od sebe hrdinky křesťanské,
které raději smrt podstonpily, než aby panen
ství Kristu zasvěcené ztratily ku př. Caecilie,
Anežka a jiné, a takováhle osvětářka? Co pak
dělá z panen, dívek, žen křesťunství a co ta
jistá osvěta? Není to něco, co je člověku asi
tak podobné jako opice? Neukazují se tu ty
jisté dvě sestry?

VDrážďanech se právě děje rozsáhlé vy
Šetřování a četné zatýkání paní a „slečen“
« „lepších rodin“ pro násilné maření počína
jícího života. Je tu snad před očima ten vzne
Šený i spustlíka k úctě nutící zjev křesťanstvím
odůstojněné ženy středověku, anebo spad no
vověká nestvůra, šeredná „opice“ symbol
(náznak)nestydatosti?

Ejhle! Toť to veliké dílo líhoviny osvě
tářské!

A jestliže takto se děje v „lepších“ —
„vzdělaných“ — kruzích, což divu, že úprkem
žene se do toho kalu ženská mládež, kterou
osvěcuje „socialismus.“ Jedno drahdy tak spo
řádané město má židovskou dílna, kde pracují
„sestry“ i „bratří“ A jak to tam vypadá
s důstojnosti divčí?! Více pr» než deset oče
kává v nejbližších dnech křtin panenských.
Jinak to ovšem nemůže býti. Kde „osvěta“
svým ronháním béře duši ubohého lidu i vzdě
lanstva víru a vědomí, že člověk je dle evé
duchovní stránky obrazem Božím, tam ovšem

klesá pod obraz Boží — ba pod zvíře. Zvíře
je v těch věcech vadeno pudem, jenž má jistou
pravidelnost Stvořitelem mu vštípenou. Člověk
má se tu říditi pravidlem, jež mu dává hlas
svědomí, jakožto hlas Boí v nitru jeho. A
když toho pozbude, neřídí se ničím, klesá pod
zvíře. Ale ten hlas Boží z duší vyhání ta bez
božecká osvěta. Ona to jest, která jako to u
mnohého opilého bývá, když pojednou alko
holem rozpálen jako mudrc mluví, a zatím již
„opicí“ jest, ona — pravím —to jest, která
obzvláště nad křesťanskou vzdělanost lepším
mudrcem se činí a zatím opici — nestvůru
člověka — sestrou duše jeho dělá.

Avšak, aby se nemyslilo, že dnes mám
jen na „slečny“ namířeno, opouštím toto smatné
divadloa obracímseještězaseku poslednímu
sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci
Králové. Ta bylo vzpomenuto katolického vla
stence Sušila, jenž nám zanechal památný verš
o dvou sestrách, když napsal, že dvě sestry
v jeho milují se ňadrech —církev a vlast, kuždá
že má srdce jeho půl, každá celé.

Právě tím sjezdem ukázaly se městu
Hradci Králové tyto dvě sestry. Katolíci milu
jící církev, milující vlast se tu sešli. Zasvitlo
tu vlastenectví skutky, obětovností dokázané,
vlastenectví, které vypěstovati dovede kato
lická víra.

A od těchto dvou sester odrážel se obraz
dvou jiných sester. A jmenují 86? Svobodo
myslnosta kapsa. To jsou ty dvě systry, které
v tak mnohé „osvicené“ duši sestersky se mi
lují. Alejeden pán pravil, kdybych tohle tvrdil,
že zcela správně věc nepodávám. „Svobodomy
alnost,“ ovšem židoveko-neznabožská, ta že je
matkou dvou sester v té jisté dnši se milují
cích. Ty dvě sestry „svobodomyslností“ zplo
zeuó že se jmenují „svobodomyslnosta kapsa.“
A tomato náhledu jsem se podrobil. Jest tomu
velmi často tak. Vždyť jsou již osvětáři, kteří
se tím ani netají a eřejně již i na kathedrách
(I) hlásají, jejich filosofie že přinesla křesťan
stvím až posud v porobě drženémau lidstva
— osvobozenípudů! A že kde je „osvobozený
pad,“ — totiž ten jistý — tam se osvobozuje
1 pud popenězích prahnoucí, o tom se často
přesvědčujeme. A proto máme ty překrásné
dvě sestry, svobodomyslnost a kapsu právě
tam, kde se proti katolicismu často až hloupě
vystupuje, před sebou.

Mohl bych ukázati ještě na jiné dvě se
stry, jak se za dnů našich zase jeví, zášť a
závist. Zášt proti všemu katolickémua závist,
když se lid katolický osvobozuje od pout mla
dočeské „svobodomyslnosti“, anebo když ne
chce pod jho židovsko-helvetského masaříkov
ství. Kéž by ti páni uvažovali, jak ityhle dvě
sestry dělají z duše k obrazu Božímu stvořené
opici Šerednou, ne-li obraz ďábla. Ale píšu ke
dni svatého Václava a dva bratří jsou tu před
očima ducha mého, Václav — rozhodný křesťan,
a Boleslav — vášní roznícený bratrovrah.

Proč i za dnů našich všude i v řadách
našich do větší neb menší míry — Václav a
Boleslav? Proto, že se osvětě podařilo i v naší
duši seslabiti křesťanství, které n-ní jen vírou,
ale i láskou. Láskou pravím, která nevidí na
bratra jen chyby, ale uznává i jeho prospěš
nou práci; láskou pravím, která trpělivá jest,
nenadýmá se, všeckosnáší, spolu raduje se pravdě.
Kéž by den svatého Václava k tomu přispěl,
aby srdce naše sídlem těchto vznešených sester
bylo, jejichž jméno jest víra a láska.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 24. září.

(Dětská nemocnice císaře a krále Františka Jo
sefa I. a příčiny její prásdnosti. — Ku přehna

ným cenám potravin v Prase.)

Před dvacíti lety již začal se v Praze cí
titi nedostatek vhodná dětské nemocnice. Když

i Ročník VII.

v některé rodině, kde mají více dítek, vypak
ne některá z hrozných a vražedných nakažli
vých nemocí jako jsou spála, neštovice atd.,
musí ochořelé dítko většinou zůstati doma 8
ostatní děti musí býti z okolí jeho odstraněny
na místě, aby onemocnělé dítko sumo bylo
odevzdáno spolehlivému léčení do nemocnice.
Mimo to obrožeuy jsou nákazou všechny ostat
ní děti v celém domě. Tímto spůsobem se
v Praze a na předměstích docela pochopitelně
dětské nakažlivé nemoci nepřetržitě ve prů
vodu té bílé s koson potloukají, Tyto poměry,
an do Franz-Joseph spitalu a do nemocnice
všeobecné jenom „skrovné procento vážně one
mocnělých dítek může býti přijato, byly ne
udržitelnými již před dvacíti lety. Poněvadž
pak stát, ani země, ani obce, jichž se tyto po
měry týkají, pro jiné záležitosti k řešení této
veledůležité otázky nepřikročily, proto čeští
lékaři sami, vidouce následky těchto uedo
statků vhodné, prostorné dětské nemocnice
v Praze, což jim povždy bude k nemalé cti slou
žiti, dali podnět k tomu, aby z dobrovolných
darů a ze křesťanské lásky postavena byla
v Praze moderním poměrům a potřebám od
povídající dětská nemocnice, která by tisice
nadějných dětských životů před smrtí chránila
a rodičům jejich naděje a potěšení zachovávala.

Doaší tohoto rachu, rucbu čistého křesťan
ství, byl univ. profesor dětských nemocí dr.
Neureutter, který také na stavbu dětské ne
mocnice celé své značné jmění odkázal. Vedle
něho pak veškeří v Praze působící čeští lékaři
každý dle své možnosti k askutečnění a pro
vedení zbudování dětské nemocnice v Praze
působili a přispívali. Za účelem tím zaražen
byl zde zvláštní spolek asi před desíti lety,
který s takovou energií jal se pracovati a to
lik pochopení a podpory v nejširší veřejnosti
nalezl, že již r. 1898 na pozemku u Karlova,
jejž pražská obec munificentně pro novou dět
skou nemocnici věnovala, kladeny byly na
oslavu jabilea padesátiletého panování našeho
císaře a krále základy k této nemocnici, která
byla potom koncem r. 1900 dobudována a do
končena.

Je to celé město nejmodernějším spůso
bem ke svému účeli zařízených budov, jejichž
podrobné zevní i vnitřní popisy pražeké denní
listy již více<ráte donesly. Loni r. 1901 v mě
síci červnu navštívil tuto novou, ze křesťanské
lásky dobrovolnými dary zbudovanou dětskou
nemocnici sám zeměpán při svém slavném po
bytu v Praze.

Nově zbudovaná tato nemocnice, útočiště
pro kolik set nemocných dítek, byla napotom
svému účeli odevzdána. Za dnešní osvícené
doby, kdy ze strany státní každý kriminál jest
slohem palácovým zařízen a o nepřátele lidské
společnosti v něm je nejpečlivěji postaráno,
dalo se s největší bezpečností očekávati, že
povolaní k tomu pražští orgánové tuto nemoc
nici, skutečný pomník lásky křesťanské a na
léhavou potřebu veleměsta Praby, pozorností,
ochotou a přízní svou zahrnou. Očekávalo se
to tím spíše, an jasný zeměpán propůjčením
svého jména a tedy své patronisace budově té
dal nejvyšší svou sankci, což snad veškerým
úředníkům v Praze je známo. Proto se očeká
valo, že účeli svému odevzdavá tato nemocnice
ihned bude také nemocnými ditkami naplněna.

Avšak chyba lávky!
To jest v civilisovaném světě snad jenom

v Praze možno, aby zde účeli svému odevzda
ná dětská nemocnice, na jejíž vrata sta a sta
rodičů s nemocnými dítkami v náruči stále
prosebně tlukou, stála celý rok skoro prásdná
proto, poněvadž ten čin onen pán k vůli něja
ké snadno odstranitelné formálnosti neumožní,
aby nově zbudovaná nemocnice účeli svému
v plném rozsahu své možnosti sloužila.

Tážeme se, kolik dítek za ten rok, co
nemocnice tato prázdná stojí, následkem ne
možného a nedokonalého opatření doma v ne
moci zbytečně skonalo? Tážeme se, kolik ná
kaz jiných dítek zbytečně vzniklo proto, že
onemocnělý nemohl býti v nemocnici umístěn?
A zbudovaná, účeli svému odevzdaná nová



dětská nemocnice olsaře a krále Františka Jo
sofa I. v Praze má podle všeho státi skoro
prázdná ještě další rok, ne-li více —

Proč?
Oficielní zpráva apolkn pro zbudování a

vydržování této nemocnice oveřejňaje ve praž
ských listech vysvětlení této, jinde v celém
civilisovaném světě nemožné záhady tímto pře
kvapujícím a Jeho Ercellenci panu místodrži
teli království Českého nepřímo svědčícím sdě
lením: „Dětská česká nemocnice není v plném
svém rozsahu v užívání proto, pončvadě vyjed
návání s c. k. místodršitelstvím v příčině léčení
dítek na účet c. k. nemocničníhofondu, který jest
vlastně majetkem obceprašské a dosud vé sporu,
mkoli vímou spolku táhne se do nekonečna“

Proto tedy!
Zutím však onemocnělé a vhodného útulku

nalézti nemohoncí dítky bídně mrou, dětské
nákazy se šíří a u Karlova stojí obrovská ne
mocniceskoro prázdná|

To by člověk nevěřil, že je to ve králov
ství Českém možno! Ve Chrasti ze křesťan
ské lásky na oslavu padesátiletého jubilea pa
nování zeměpánova zřízené škole odepíráno

rávo veřejnosti, v Praze pak ze křesťanská
sky: zbudovaná obrovská dětská nemocnice
necbává se leta státi — prázdná! Čímdál tím
krásněji!

Apelujeme v tóto záležitosti přímo na
blahovolnost Jeho Excellence pana místodrži
tele království Českého, aby nařídil bezodklad
né uspíšení vyřízení onoho vyjednávání, (ať
je zaviňuje kdokolivěk), na něž spolek pro
vydržování nemocnice té ve veřejných listech
důtklivě žaluje a spolu máme za potřebné, aby
se Praha ve věci té ozvala spůsobem, jejž ona
úplně oprávňuje. Doufáme, že po tomto apo
zornění záležitost tato bude rozhodným za
kročením Jeho Excellence co nejdříve ve smyslu
obetného blaha vyřízena.

Snad páni poslanci za Prahu a předměstí
mohli by si také takovýchto důležitých a neu
věřitelných „drobností“ všimnouti, když re
presentace král. hl. města Prahy jeví se býti
v aspokojivém a pro obecnost výhodném jejich
luštění slabou!

. o
*

V Praze je blaze tomu, kdo má peníze|
Bez peněz do Prahy nelez, můžese za nynější
doby zcela právem říci. Kdo pražské poměry
podrobně od třiceti let známe, kdo veškeré
jejich podrobnosti přes dvacet let pilně sledu

Jane, každý trneme nad tím, co se v Prazeděje.

Po českém venkově obilí, luštěniny, zele

FEUILLETON.
Posvícení na vsi.

(Z Chrudimska.)

»Není vesničky, aby v ní nebylo posvícení,«
říkalo se za mého dětství po celém kraji; nebylo
také nikoho v osadě, kdo by se na posvícení ne
těšil. Děti, jak zahlédly s»babí léto« poletovati,
radostně volaly: »Již poletuje posvícení« a těšily
se na strýčky a tetičky, zvlášť však na ty gro
šáky (3 kr. šejnu) a dobráky (r kr. konvenční
měny) od nich. Dospělejší mládež se těšila na
muziku, která v neděli i v pondělí byla výhradně
její, těšili se i starší lidé, že shledají se s přá
tely a známými, z nichž mnohého již celý rok
neviděli,

Potřebovaly-li děti v létě některý kus oděvu,
odložili rodiče jeho pořízení k posvícení, Žebro
nily-li děti, aby maminka v některou neděli upekla
buchty, konejšila je slovy: »Počkejte, o posvícení
vám to vynahradím.« Také čeledi slibovalo se
přilepšení — o posvícení.

Přípravy k posvícení konaly se několik týdnů
napřed. Tak na př. rodiče ustanovili, co pořídí
dětem k posvícení; hospodyně se uradila s ho
spodářem, komu pošlou koláče a koho pozvou
na posvícení; ustanovili, kolik pytlů dají do
mlýna a které dary komu (na faru, do školy)

-k posvícení zašlou; paňmáma si vybrala drůbež,
kterou k posvícení bude přikrmovati, určila, kdy
se bude bíliti a kdy jiné práce k posvícení se vy
konají,

Aby nikdo neměl posvícení pokažené, dodal
každý látku na šaty krejčímu před časem, a do
mlýna vzkazovali třeba po celý týden každodenně,
kdy že paňmáma přijíti má k zásypu. Jindy mletí
obstarala děvečka, avšak před posvícením, kdy
se mnoho mletí sejde, bylo třeba, aby paňmáma
sama dohlédla. Za ňákou tu zavdanou, kterou
paňmáma s sebou vzala a za dobré slovo dal si

již stárek jak na vejražce tak i na krupičkové
záležeti. Bylo-li jednou semleto, tu měla paňmáma
největší starost s krku,

V týdnu před posvícením přibylo k obvyklým
pracím bílení a umývání (Viz »Čistota a čistění.«);
ba i toho prádla bylo mnohem více než jindy:
sežloutlé ubrusy a ubrousky bylo třeba přemách
nout, děvčatům se musely spodničky a šmizetky,
mužským tenčice a forhametky přeprati; na ba

Dina, drůbež, dobytek, omastek nic neplatí,
hospodáři na láci jejich naříkají a v Prase
panuje od několika let drahota, jako by se
V Čechách rodilo a rostlo jenom samé kamení.

Drahbotní poměry začaly v Praze stoupati
v letech osmdesátých a r, 1891 při zemské
Jabilejní výstavě vystouply docela zbytečně,
jako by obyvatelé města Prahy byli jenom
k vůli tomu na světě, aby hrstka obchodníků
8 potravinami iueila přímo kalapem zbohat
nouti. A drahota potravin stále stoupá aroste,
tak že dnes není více k snošení.

Špatný chléb, churé maso, mizerné pivo,
ublí, dříví, všechno prodává se v Praze draho
jako šafrán a zajímavo je, že jsou zde i vlaské

omeranče lacinější, než-li česká jablka. Kilo
jedlých bramborů — škrobáci mají býti z trhů
prostě vyloučeny — stojí zde 6 kr. a hodina
cesty od Prahy prodává se jich metrák za
zlatku! To jsou lichvářské výdělky stejně jako
u chleba, který zove se chlebem jenom proto,
poněvadž má kůrky. Cena masa dostapuje výše
přímo závratné, tak že ae stává i v rodinách
„měšťáckých“ mlsem, přestávajíc býti potravou.

V tomto nikým nekontrolovaném a nere
gulovaném libovolném zvyšování cen potravin
v Praze spočívá veliký kus sociální zdejší bídy
a společnost ohrožující nespokojenostia proto
jest naléhavou povinností povolaných k tomu
činitelů, aby v otázce této zakročili a aby
v Praze především ceny a jakost chleba a
masa cenám jejich v surovině nebo v živé
váze přiměřeným způsobem upravili a dalšíma
lichvaření s potravinami učinili příslušnou
přítrž.

Nynější poměry jsou neudržitelné, neboť
následkem drahoty, již obchodníci s potravi
nami kartelováním se stále zvyšují, rostou
ceny všeho a zejména pak musí růsti platy
zřízenců, na něž daně musí platiti ponejvíce
ti, kdo z výdělků s potravinami lichvařících
obchodníků ničeho nemají.

To jest předce povinností především obcí,
aby na trhy a na ceuy dovážených na ně po
travin přihlížely. Když se starají, aby potraviny
ty byly zdravé, když falšování jejich se tresce,
má se stejně trestati také i lichvaření s nimi

valo ještě před 50 lety.
Konstatajice, še ceny potravin v Prase

nejsou v šádném příměřeném poměru s cenami,
ješ sa ně na venkově producenti trší, máme za
povinnost k tomu poukázati jako k úkazu ne
zdravému, proto škodlivému, což sluší rychle
odstraniti. Tolik prozatím!

——————————————
bičku se také pamatovalo: její bohatě vyšívaný
krejzlík a široká týlová zástěra byly přeprány a
vyžebleny.

Ač se časně vatávalo a dlouho do noci pra
covalo, čas ubíbal jako voda a než se kdo nadál,
obcbázelu již kvasničková po vesnici; bylť čtvrtek
před posvícením.

»Poslouchej, děvečko«, říkávala babička své
dceři, mé matce, stěch kvasnic musíš vzít dnes o
hodně víc; to víš, že přilili vody již v pivovaře,
a jestliže kvasničková do nich nepřilila dvakrát,
jednou to jistě udělala. Dej si je odměřit do vel
kýho hrnka, abys na ně mohla přilejt vody; pak
je častěji hezky promíchej a když se usadějí, vodu
slej a dej zas čerstvou. Kde kvasnice nepřeperou,
mají Boží dar ja o peluňku. Taková hospodyně
si udělá jen vostudu, zvlášť o posvícení, kdy se
Boží dar na mnoho míst rozejde.« Samo sebou
se rozumí, že matka babičky ve všem poslechla.

Babička pamatovala na posvícení také ještě
jinak. Vyzkoumala, na kterém stromě jsou nej
sladší švestky a která jablka se hodí na povidla,
I dovedla všetečné bochy vždy nějakým způsobem
od nich oddáliti a pak teprv před samým posví
cením, které se slavilo v neděli po sv. Bartoloměji,
pošeptala otci, co se jí uchrániti podařilo.

Připravování povidel ze syrových jablek bylo
její zamilovanou prací. Činila to vždy den před
pečením koláčů takto: Vybraná jablka Čistě otřela
a pak je loupala, Chtěli-li jsme jí výpomoci, brzy
nás odháněla, že prý děláme tlusté šlupky a s těmi
nejchutnější vrstvu odstraňuje ce. Jablka, o nichž
věděla, že se snadno rozpékají, rozkrajovala na
čtvriky a vnitřek s jádry vykrojila, jiná tvrdší
ustrouhala. Aby povidla nabyla více sladkosti,
přistrouhala několik šťavnatých hrušek a pak vše
na velikém kastrole nebo pekáči zvolna dusila.
Když povidla náležitě zhoustla, dala je vychlad
nouti. Kořenění dělo se teprv před jich upotřebením,

Kde pekli koláče na posílku, připravili si
vše již ve čtvrtek večer. V pátek ráno po snídani
byla celá domácnost zaměstnána, Když hospodyně
mouku na koláče uchystanou čerstvým novým
máslem prohnětla, mlékem a kvasnicemi zadělala,
připravovala si skládání (nadívání), s nímž ostatní
domácí již byli zaměstnáni: jedna děvečka třela
mák, druhá přebírala uvařené sušené švestky,
hrušky a křížaly, babička míchala tvaroh, a děti
se střídaly v tlučení koření. V zámožnějších ro
dinách loupali také mandle a přebírali brozinky.

Některé hospodyně večer před pečením ko

Obrana.

Řím a kompromisy. Časopis „Hus“píše, že Řím nikdy nentavíral trvalých a zá
sadných kompromisů; prý „vždy byl tentýž.“
Děkujeme „Husovi“ za bezděčnou pochvalu,
kterou římské církvi dává. Jest totiž nepopěr
nou pravdou, že ve věcech víry ani v nejmenším
církev se syny tohoto světa se nesmlouvala;
ani tenkrát nechtěla svaté dědictví Kristovo
pro ukojení zvůle lideké přeformovati, když

pro svou srdnatost nejhorší rány a pronásleování trpěla.
Na př. stoupenci Ariovi si vedli tak vý

bojně, že pod jejich řáděním počet pravověr=
ných katolíků se ztenčil na malou hrstku. A
přece se ani v tak velikém nebozpečí Řím
neodbodlal chrániti svou existenci a moc bez
charakterními ústupky v jedině správném

řesvědčení. A věrnost pravé církve Boží byla
ristem odměněna, poněvadž brozivý kolos

arianismu zanikl časem beze stopy, u Řím
v nejdálnějších končinách mohl znovu šířiti
neporušenou nauku Kristovu. Ostatně se sami
protestanté diví, že posud církev stojí ač ne
učinila ve víře žádných ústupků všelijakému
„duchu času.*

Těžko, milí pánové, církvi zazlívati, že
nechce prohlašovati za učení Kristovo každou
chvíli něco jiného; vždyť by se jí naposled i
ti vysmáli, kteří od ní věroučných změn žádají.
Věděli by, že v nových proudech náboženských
vlastně více platí autorita jejich než autorita
Boží a církevní.

Myšlénková móda jest často nedůsledná
a rozmazlená; a to by si pěkně církev po
sloužila, kdyby skláněla ochotně šíji před ně
jakým filosofem, který za dvě dasítiletí po
několika triumfech ztrácí všecku vážnost.
Zkrátka nauka Kristova není neforemnou
hmotou, z které by se daly hnísti podoby
nejrozmanitější; vždyť Kristus dle slov Písma
zůstává od počátku do konce tentýž,

Za to církve „reformovans“ byly hned
k smlouvání náchylny, jen aby své državy
pojistily a rozšířily; měly větší respekt před
„duchem časo“ než před Kristem. Na př.
Luther nějaký čas ani slovem se nezmínil, že
by mohlo býti dovoleno křesťanu dvojženstvík
kdyš však ho žádal Filip Hesenský oschválení
drohého sňatku, schválil Luther jeho dvoj
ženství „k vůli rozmnožení cti Boží“. Zkrátka
„reformátor,“ aby neztratil mocného spojence
zakoketoval si 8 duchem času až přílišně.
Nejdříve byl přívětivý k sedlákům, ale když
viděl, že duch času není právě demokratický
k > —
láčá rozstrouhaly vařené brambory, rozředily je
na mísce teplým mlékem a kvasnicemi, uhnétly
z toho bochánek, jejž nechaly do rána kysati.
Réno pak do mouky s čerstvým novým máslem
rozhnětené bochánek vložily a přiléváním vlažného
mléka těsto upravily.

Tvaroh do koláčů s vejci dobře uhnětený,
přisolený a oslazený kořenili jemné tlučeným kvě
tem neb muškátovým oříškem. Dříve bývalo mo
dou, že se i šafránem přižlutil. Do maku na
pernici v mléce dobře utřenébo přidali buď per
níku, syrobu, neb medu (u majitelů včel): někomu
stačily uvařené sušené velké brušky, jež na Chru
dimsku parkametkami nazývají. Mák kořenili
skořicí a jemně krájenou čerstvou citronovou ků
rou. Povidla z uvařených sušených švestek, tu=
rančíc (zamastilek), hrušek a jaolkových křížal
usekala se na necičkách okrouhlým sekáčkem a
okořenila novým kořením a hřebíčkem; některé
hospodyně přidávaly badiánu, do povidel ze šve
stek také citronovou kůru. Pro větší rozmanitost
skládaly se (nadívaly) koláče také perníkem a
čerstvými vyloupanými švestkami.

Když těsto dostatečné zkynulo (zkysalo),
hospodyně je vybrala z necek na vál a několikrát
překulila; pak odkrajovala nožem neb lžicí takové
kousky, jak velké koláče míti chtěla, každý kousek
v malý bochánek upravila a na prkno je vyrov
ala. Na to bochánky rozplacovala a na čtverečky
urovnávala. Měla-li někoho k výpomoci, ten dával
lžicí nádivku (povidla, mák, tvaroh a j.) na čtve
rečky a jiný spojoval růžky čtverečků kříženu
k sobě k tomu přihlížeje,aby všeckyčtyřioči byly
stejné. Koláči o nestejně velkých očích říkali šilbavý,

Hotové koláče se kladly na pomaštěný plech,
promašťovaly se, i také na vrchu se mastily. Za
tím přihlížela hospodyně k tomu, aby pekárna
byla náležité vytopena. (Více viz »Chléb.«) Když
pak koláče na plechách dostatečně zkynuly, sázela
je hospodyně do pekárny, větší do zadu, menší
ku předu. Po vyplnění pekárny rozbrnula žbavé
uhlí v ústí pekárny a dle potřeby na ně vložila
nějský ještě přípal. Za chvíli loučkou si avítíc
pohlížela do pekárny, zdali koláčejiž Červenají. Když
pak seznala, že již mohou býti dostatečně prope
čeny, začalo vyndávání. Někdo jí s koláčové lo
paty plechy odebíral a stranou je odnášel, kde
jiní koláče na prkna (koláčová, vybíralia perníkem
posejpali, Koláče, které byly vespod málo (upe
čeny), dala hospodyně na některý prázdný plech
a vsunule je ještě na chvilečku do pekárny..



e že v pánech má jinší záštitu než v rolnictvu,
pobízel aristokracii k popravám vzbouřených
novolajků; dovedl sedláky balamntiti tvrzením,
že jsou páni starostmi o svůj lid obtifenl;
„hrubí sedláci“ nedbají starostí těch; prý kní
žata nemají na růžích ustláno. Zkrátka Luther
vystihl dobře „požadavky“ své doby a nestal
se demokratickým zpátečníkem. Kdyby se na
rodil v čase nynějším, byl by snad hubou
větší demokrat než Masaryk,

Ostatně Hus také věděl, že není právě
kompromis zlou věcí. O papeži, kterého nevi
děl, věděl jeu věci nejšpatnější; o neřestech
krále Václava se však ani slovem nezmiňoval,
naopak svěřoval králi dozor a kontrolu nad
olrkví.

V Čechách zcela radikálně prohlašoval,
že papeži nepřísluší název „otce nejsvětějšího“
ani pro jeho úřad, ale hned nadepsal svůj list
k papeži: „Otče nejsvětější“ Z nouze kažaý
kompromis dobrý.

Hositští pánové také nebyli tak horko
krevní, jak se zdáli. Nejdříve sice pobouřili pro
smrt Husovo celé Čechy,zavazovali se přísahou,
že budou reformaci hájiti, ale — když viděli,
že se Sigmundem nejsou právě žerty, honem
se přidali valnou většinou pod prapory Sig
mundovy a táhli s uherským vojskem proti
Praze. [oble byl až překvapající kompromis;
sa takové kompromisy pak Žižka pány Šeredně
častoval.

Hosité sice bouřili proti Římu dost a
dost, ale při tom uctivě prosili italské biskupy,
aby jim evětili kněze a aby jim vydávalioleje
křtěnců, biřmovancův a nemocných.

Rokycana v Čechách na papeže každou
chvíli nehorázně huboval; měl ho sa kacíře.
Ale při- tom 8e neostýchal peáti do Římado
pisy ploé úlisnosti a oddanosti, jen aby ko
nečně arcibiskupského stolce dosáhl.

Čeští bratři tříkrát změnili svou věrouku,
jen aby nalezli oporu v politice nevlastenec

kých a sobeckých pánů protestantských; nebyl
to zajisté kompromis jen tak ledabylý.

První křesťané raději se dali nejhorším

Spsonem usmrcovati, než by byli sapřeli jediný článek katolické víry, ale bratří pocho
pili výhodu kompromisů.

krátka různé sekty v době nouze uměly
k vůli svému zachování sekati komplimenty
na všecky strany; „dobrácky“ měnily i články
své víry, jen aby je hněv mocných tohoto
světa s povrchu zemského nesmetl. Ale — za
nikly přec. Církve protestantské již nyní učí
o mnoho jinak než Luther a Kalvín a přece
jen rozháranost a úpadek jejich jest stále
větší. Za to však pravá ofrkev Boží stojí zde
dosud, ačkoli k vůli vlastní záchraně ani jeden

=]
Hned na to se koláče rozesílaly přátelům a

známým v okolí s pozdravením a vzkazem, aby
jistě přišli na posvícení a za zvoucí se nestyděli.
Poselství obstaraly děti a služebné, jak stará po
avícenská (píseň) líčí:

sSedlák praví Kačence:
Ty poneseš koláče;
jenom mné s nich perník nesmel.
Rozdravuj strejcel«

Když starost a posilkou byla odbyta, začalo
se se zabíjením drůbeže v neděli. Vykuchanou
drůbež uložili do sklepa nebo do studené komory
(z kvmene vystavené — též kamenice nazývané).

V pátek již začaly obcházeti po vsi všeliké
písničkářky a zpěvačky, prodavačky tkanic, šněro
vadla, dětských prstýnků a pod. Na návsi kramář
vyložil svézásoby obrázků, brumajslí, foukacích har
monik, píšťaleka jiných dětských hraček. Tu i tam
ozýval se již Aašinet; také kolotoč byl již v činnosti.
Všickni tito živnostníci vedli většinou obchod
směnný: mnohý měl po posvícení více koláčůnež
jich v některém stavení napekli; neboť děti a
mladší čeleď jiným neplatily.

V sobotu ráno pekly se koláče pro posví
censké bosty a pro domácí tímá způsobem, jak
již pověděno, Následovalo druhé, někdy i třetí
sázení do pekárny. Peklysli se veliké buchty (bá
bovky) neb věnec, prohodila se k nim ještě pe
kárna a pak se daly pécí. »Takovému pečivu
muselo se vyhovět, Jestliže se někdy vytrhlo
(před Časem vyndalo), spadlo, dostalo brousek,
ba někdy bylo celé zahroucené. Tu by se paň
máma byla rači neviděla.<

Koláče, jež se bostům předkládaly, byly
mastnější než koláče pro domácí ; z poslednějších
se také podělovali posvícenští žebráci,

Poněvadž se o posvícení v každém stavení
více peklo, nedostávalo se tu i tam koláčových
plechů; těmi si hospodyně vypomáhaly dohod
nuvše se, která bude dříve péci. Při odvádění vys
půjčených plechů posílali koláč neb dva na košt,
Mimo plechy vypomáhaly si hospodyně pernicí,
neocičkami na sekání povidel neb neckami na za
dělání, také mlékem neb čerstvým tvarohem. Po
selství obstarávaly většinou děti, jimž v takový
den popřína největší volnost. Matky se jich rády
zbavily, vědělyt, že jich nebude třeba na teplé
koláče svolávati.

Z prvních koláčů dostávali obyčejně všickní
domácí i přítomní cizí, aby někomu »neuképlo«.

Při pečení koláčů pamatoval hospodář na

článek víry neobětovala; stojí zde dosud, ač
se ani v dobách nejtrapnějších o formu víry
nesmlouvala, Pravdou jest, že je Římv této

říčině vždy týž, ale proto přece roste, ač
iné víry plynoucí „s dachemčasu“ zanikají

neslavné. .

Politický přehled,
Dne 23. září obnoveny ve Vídni společné

porady ministerské o rakousko-uherském vyrovnání,
Téhož dne místodržitel hr. Coudenhove radil prý
se ©ministrpresidentem dr. Kórbrem o dorozu
mívacích konferencích českoněmeckých. — Ministr
dr. Rezek minulý týden meškal v Praze, aby se
informoval o úmyslech Mladočechů, kteří prý
jsou odhodlání sáhnouti ihnsdk obstrukci, jakmile
v poslanecké sněmovně zahájeno bude rokování o
rakousko-ubcrském vyrovnání, aniž by dříve splnény
byly jejich požadavky. Dr. Kórber stále si asi
myslí, že jenom poslanci čeští jsou v rozhodné
opposici proti vyrovnání, český lid že se nepostaví
na odpor nezřízeným požadavkům maďarským.
V tom se ovšem rozhodně mýlí,

Uherské obchodnictvo na sjezdu 21. září
schválilo resoluci, dle níž je zřízení samostatného
celního území nezbytnou nutností v zájmu uher
ského průmyslu, zemědělství a obchodu. Rakouský
trh však musí býti zabezpečen uherským surovi
nám. Tolik křiku do světav výhodě samostatného
cel. území pro Ubry, ale bez pomoci Rakouska
by to přece nešlo,

Na říšské radě podána prý bude zase nová
předloha o půjčce 38 milionů k pořízení nových
houfnic.

„Na Moravě jsou v plném proudu sgitace
za příčinou blízkých voleb sněmovních. Došlo
opět ku kompromisu ve velkostatku. Německá
většina pro nespravedlivé rozdělení mandátů ina
příštích šest let jest na moravském sněmu za
bezpečena,

Zemská školní rada dolnorskouská výnosem
ze dne 6. srpna upřela zase českým rodičům ve
Vídni právo dožadovati se na základě č. 19. stát,
základních zákonů zřízení české veřejné školy ve
Vídni. Žádné známky prý ve Vídní neukazují, že
je tam čeština řečíobvyklou. Těch 150 tisíc Čechů
úředně zjištěných jsou tedy ničím.

Oslava Košuta v Uhrách odbyla se dne ro.
t. m. dosti klidně, pouze v Pešti a některých
městech byla vytlučena okna oněch domů, na
kterých nevlály prapory.

Belgická královna ©Marie Jindřiška, dcera
arciknížete ©Josefa, bývalého palatina uherského
a matka korunní princezny Stěpánky, nyní
hraběnky Lonayové, zemřela ve věku 66 let———eě
ženské u pekárny s ňákou tou zavdanou, Pokud
práce o koláčích to ařipouštěla, pokračovalo se
v zabíjení drůbeže k ponděélku. Předním členům
domácnosti dána k druhé snídani krev na cibulce
smažená,

Ve větších hospodářstvích a tam kde více
hostů se zvalo, obstarali si pivo pod obručí přímo
z pivovaru před časem, aby se do posvícení usa
dilo. Někdy ovšem začalo se již vsobotu koštovat
a v pondělí pak se muselo s hubatkou do ho
spody.

V sobotu odpoledne mužská mládež cídila
obuv, čistila a přibarvovala koženky (kožené
kalboty), děvčata pak připravovala si spodničky a
šátky do rukou, sháněla kytice a obsterávala si
zapletačku. Hospodář opatřil maso bovězí, telecí
i vepřové a také droby,

Aby jednotliví členové domácnosti o posví

třovali si za zády hospodářovými něco ze zásob
na špejchárku neb v komoře uložených a pro
sebe to zpeněžili. O takových se říkalo, že dělají
(odnášejí) schofe. Tu maminka chtěla přilepšiti
synovi, aby se mohl v hospodě dát vidět, nebo
chtěla dceři opatřiti pěknou spodničku, aby ta=

věděl, že mu sotva na útratu stačí, co mu otec
na posvícení poskytne, zaopatřil si peníze pro
muzikanty ze schoře; obávalt se, že by bo snad
leckterý z baráku zahanbil. Také čeledínové (i
služky), kteří za rozličných příležitostí hospodyním
schoře zanášeli, pamatovali před posvícením i na
sebe.

"Nastala posvícenská neděle, pro hospodyni
perný to den; vždyť ani do kostela nemohla
Děti od rána vybíhaly před vrata a na náves,
aby koláče vyměnily za prstýnek, píšťalku neb
jinou hračku. Mládež nikdy tak nespěchala z ko
stela, jako v neděli o posvícení, aby si polední
poklízení dříve odbyla.

Když se blížilo poledne, tu každý vyhlížel
své hosty a přicházejícím šel vstříc. Největší
radost způsobil obyčejně host, jehož se nikdo
nenadál.

Jakmile host do světnice vstoupil, pobízel
ho hospodář, aby odložil a se posadil, hospodyně
přinesla koláče a pobízela k jídlu, žádajíc ze po
sbovění, že se s obědem poněkud opozdila. Když
si host odpočinul, prováděl jej hospodář, dokud
k obědu nevolali, po stavení, po dvořea vedlejších

v městě Spaa. Král Leopold belgický vypudil však
dceru svou Štěpánku z komnaty, v níž zemřela
královna Jindřiška. Následkem pohany této dcera
hraběnky Lonayové kněžna Alžběta Windisch=
gritzova pobřbu i s matkou se neúčastnila.

Znalci poměrů ve Francii tvrdí, že vše, co
se tam po několik již měsíců děje, směřuje k tomu,
aby utlumena byla afera milionové podvodnice
Humbertové, do níž zapleteny jsou ivyšší kruhy.

V Makedonii pášou se dále ukrutností. Bui
kaři jsou nevinně žalářování a vražděni,

Bývalé jihoafrické republiky mají dle vůle
Anglie na ubražení výdajů, spojených s boerskou
vládou a správou v jižní Africe, zaplatiti ke všemu
ještě asi 100 milionů liber šterl.

Zprávy místnía z kraje,
Jem mužně! V neděli dne 31. t. m. konal

se pohřeb p. R. Kozla, městského kamenického mistra,
jenž nešťastným spůsobem přišel o život. Zesnulý byl
dovedný řemeslník, řádný a poctivý muž, čemuž avěd
čila bojná účast občanstva zdejšího při pohřbu. Pohřeb
vystrojil zesnalému chvály hodnou pečí Sokol, jenž
teké podnikl ve prospěch zbylých 6 sirot dobročinnou
sbírku. Také úmrtní oznámení vydal výbor Sokola,
ale oznámení toto postrádalo obvyklý odznak černého
kříže. Opomenutí toto bylo v kruzích občanských dosti
nepříznivě kritisováno, ježto zesnulý i v úboru 80
kolském býral z přesvědčení zbožným mužem. Nedo
vedeme ei sami příčinu tohoto opomenutí vysvětliti,
protože kromě jediného ovangelíka ve výboru p. Be
čičky jsou všichni členové výboru katolíky, kteří
ku obhájení symbolu avé víry mohou míti přece tolik
mučné statečnosti, kolik jí mají evangelíci ku jeho
potírání. Mužnost a povnost charakteru jest přední
ozdobou Sokola.

Srěcení nového Borromem badovyko
náno v neděli dne 5. října b. r. dopoledne. Budovu
posvětí ndp. biskup Edvard Jan. Ku slavnostnímu
tomuto akta budou pozváni všichni bývalí chovanci,
jichž značný počet vychoval ústav za svého 40 letého
trvání. Nový ústav vévodí majestátně orličnému ná
břeží na jihu města a slouží ku ozdobě našeho města,
jež ns jižní atraně trpělo umrtvující nudností obou
rozvleklých kasárnických budov. Sloh nového Bor
romea nelze zváti zrovna přepychovým, ale povznáší
se značně nad stříslivý sloh našich nových činžáků.
Fagada přední shrnuje všecka pozornost na střední
riealit, jehož architektura jest dosti bohatou. Poboční
rieality jsou ozdobeny poprsími J. V. ofsaře, sv. Otce
Lva XIII., ndp. biskupa Edvarda Jana, tvůrce české
povídkynáboženskéa Rautenkrance,buditelonárodaa
rodáka hradeckého, jemuž se Hradec nezmohl dosud
ani na pamětní desku. Vykonali tedy budovatelé no
vostavby Borromea zásložný akt piety, jestliže uctili
památku zspomenutého kněze — vlastence. Není-li
nové Borromeum stavěno přepychově, nemůžeme ne
uznati, že vnitřní zařízení vyhovuje úplně nejmoder
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přístavbach, zavedl ho do včelnice i na sad upo
zorňuje na změny, které se od minulého posví
cení udály.

Zasedlo se k obědu. Na veliké míse přine
sena polévka masová s nudlemi neb rýží, šafránem
silné zbarvená, k míse položena cínová naběračka.
Každý si vzal dle libosti na talíř před sebou po
ložený, při němž ležela plechová pocínovaná lžíce,
dospělým dali též vidličku a nůž.

Na dřevěném talíři přineslo se hovězí maso,
jež hospodář rozkrajoval a sedící u stolu podě
loval. Každý si maso rozkrájel na drobno, z po
daného mu chleba přidrobil a omáčkou polil.
Omáčka byla buď cibulková zasmažená, neb bílý
křen, dnes ovšem ze smetany, místy i s mandlemi.

Následoval zadělávaný kaltoun s knedlíčky
(z vejškrabku od koláčů), telecí kýta neb brudí
s nádivkou, k tomu uvařené sušené švestky; pe
čený kohout nebo kapoun s nudlemi, smažená
kuřata, k nim jablka na plechu neb pekáči pe
čená; vepřovápečeně (někde také droby) se zelím;
v zámožnějších rodinách připravili zajíce— byl-li
k dostání — s omáčkou z kyselé smetany; ne
scházely též kobližky (smažené buchtičky) s od
várkou (se Švestkovou omáčkou), k závěrku pak
husa a kachna se zelím.

Všesky pečeně, na stůl v celosti přinájené,
rozkrajoval na dřevěném talíři buď hospodář, neb
někdo z hostů, jenž se v dranžírování dobře
vyznal. V novější době podávána po obědě káva
v hrnéčkách: mužským černá, ženským bílá; pří
neseny veliké buchty (bábovky) neb věnec.

Nedělní oběd opěvovali hosté obyčejně slovy:
„To je zlaté posvícení,
to je zlatá neděle:
mánie maso a Zas Maso,
k tomu kousek pečeně.«

Při hovězím mase začalo se nalévati pivo do
několika sklenic, z nichž si stolující dle chuti
přibýbali. Mezi jídlem vedl se hovor « počátku o
věcech všedních, o hospodářství a rodinných zá“
ležitostech; když pak se řeč rozproudila, ozývaly
se různé vtipy, a to mnohdy dosti podařené.
Flašinetáři,harfenice,houslisté,zpěváciazpěvačky
střídali se se žebráky a dali podnět k novým
vtipům a veselostem. Nejvíce se líbily písně po
svícenské, které buď v průvodem houslí neb
harfy cestující umělci (?) přednášeli a zvyky po
svícenské opěvovali. Z jedné posvícenské jsem si
zapamatoval pouze tyto verše:

eZabij starýho kohouta,



čjším požadavkům pedagogickýma hygienickým.Nad
obyčejpříznivá poloha ov; ne čbho Orlice na
jidní straně města, rossáhlé hříště, pěkná zahrádka,
zimní a letní tělocvična, sprchové lázně, ventilační to

ní, plynové osvětlení, vzdušné a světlé místnosti
ostačí snad i škarohlídu, jeně v církevních ústavech

hledá stále odlesk svého temného mozku. Výbody nové
budovy přilákaly téš značný počet šadatelů, jimá všem
ani nemoblo býti vyhověno, neboť bylo příjato pouze
150 chovanců. Životv novém domě jest velmi ryčný a
uvláště prostranné hříště ve volnéchvíli frekventované
poskytuje zejímavý pobled pestrého reje. Těloovika
věnuje so v ústavě značná pozornost, neboť pravidelná
cvičení pod dozorem skušeného borce zahájena ve 3
odděleních.

Dar chudým. Jeho Excellence Karel hrabě
Coudenhore, místodršitel král. Českého, věnoval za

říčinou své návštěvy chndým v Hradci Králové 100
a pí. Marie Blassová za příčinou úmrtí chotě svého

p. Karla Blasse, c. k. stavebního rady 20 K.
Deo pokračovací školy v Hradel

Králové zapisují se žáci od 28. září do 1. října
1902 v I. třídě zdejších škol realných v neděli od 10
do 12 hodin dopoledne a všedního dne od 6 do 7 hod.
večer. Později nebude nikdo již sapaán, leda by pod
nikl zvláštní přijímací zkoušku. Žáci lonští přinesou
k zápisn výkaz, jejž loni obdrželi, žáci noví musí

fedložiti vysvědčení na propuštěnou ze školy obecné.
bn zápisu zaplatí každý 1 K na učebné pomůcky.
Chudí žáci mohou býti osvobození od tohoto příspěvku,
když ve zvláštní žádosti chudobu avou dosvědčí. Vy

učování jest bezplatné. Chndým žákům koupí se rtřeby ku psaní a kreslení. Podle S 99 b) odet.
novely živnostenského řádu ze dne 23. února1807
jsou všichni učňové v Hradci Králové ne učící povinni
školu tato pravidelně navštěvovati, vyjímají se jen ti,
kteří vychodili e prospěchem pokračovací školy živ
nostenské nebo jiného rovnocenného ústavu. Dle od
stavce IV. téhož $ 99 b) může živnostenský úřad na
sákladě udání příslušného dororstva škol prodloušiti
pravidelnou dobu učební oněm učňům, kteří vyučo
vání v pokračovací škole opětně a to vlastní vinou
sameškávají.

Zleřády. Purkmistrovský úřad upozorňuje
obecenatvo, aby nevyklepávaly se koberce na ulici,
nenechávaly se peřiny celé odpůldne v oknech vylošeny
a nevylévaly se nečistoty do odpadů při stojanech
pitné vody.

C. k. zkušebná kommisse pro školy
obecné a měšťanské v Hradci Králové přijímá opovědi
ke skonškám způsobilosti učitelské pro období Jisto
padové r. 1902. opatřené nálešitými doklady do dne
10. října t, r.

Sirotkům po 7 p. Heimandu Kozloví
věnovali: městští úředníci na místě věnce na rakev
58 K 20 bh. Mezi kněžími u „Borromejského stolu“
sobráno 15 K. Z redakce dány 2 K. Daidí příspěvky
na Šest nedospělých, předčasně osiřelých dítek přijímá
redakce t. 1. — Za všechnu soustrast při úmrtí p.
R. Kosla a sa dárky sirotkům pozůstalá vdova volá:
Zaplať Bůh!

—=
*dyťje dost tlustá mrcha;
nadéláme na něj nudlí,
bude kus jídla.« —
eHoši boty viksujou,
kalhoty vytahbujou,
za čepice dávaj kytky,
do hospody 'dou.« —

Také hrobař chodil po koláčích. Přišed do
slavení, sliboval, že bude pomalu zehažovatí brob,
kdyby někdo pod jeho lopatu se dostal, aby ho
neprobudil,

V některých obcích byly posvícenské koláče
povinnou dávkou panu faráři neb panu učiteli.
Dávka ta málo kde týmž způsobem se požadovala,
bývala však jinak nahražována.

Posvícenský oběd opouštěly nejdříve děti a
vyhledávaly zábavu na návsí u kramáře a u ko
lotoče, pobíhaly okolo hospody, nahližely do
oken a oznamovaly pak domácím, kdo s kým
byl v kole, komu bráli sólo a podobné. Dokud
měly krejcary, navštěvovaly bábu s marcipánem
a oplatkami. Větší hoši hráli na návsi o krejcary
k čáře, někteří i jedníka (velusa) si bodili někde
za stodolou, když se kartů dopídili, Ten si dopřál
párek od viřtlář: na chodbě hospody, jiný zahavěl
žízeň neb napravoval si chuť močenou okurkou
koupenou od hokyné před hospodou stojící.

Dospělejší mládež nečekala takléž ukončení
oběda, nýbrž hned, jak se před bospodou vyhrá
vati počalo, k muzice spéchala: hoši bez kabátů
vkoženkách da vysokých bot, v tenčicích se širokými
rukávy, hedvábný šátek na krku a kytku za čepicí;
děvčata v lajblíčku, v krátkých sukních měla ko
šile s krátkými širokými rukávy, zástěrky široké
stejné délky se sukněmi, nízké střevíce a bílé
punčochy,

Brzy přicházsli také ti, jimž koulení v ku
želky bylo milou zábavou, o posvícení bývaly
sázky vyšší a na ňákou tu outratu se nekoukalo.
Dnes i prohrávající z prohry něco zažil, poněvadž
se platívalo pivem. Oběd se ukončil, když se již
chýlilo k večeru. Tu se také i ostatní domácí
chystali do hospody. Mladí hleděli si tance, hospo
dáři zasedli k sousedskému stolu a hospodyně za
ujaly místo na lavicích podél zdi umístěných. Aby
ženské neměly žížeň, nosili jim mužští od stolu

častěji zavdanou, při čemž maminky Pamatovaly
na dcerky po tanci odpočívající a na své známé.

Když pak později v noci u některého mla
díka veselost začale ochabovati, tu tak mnohý
starší soused se pustil též se starší paňmámou
do tance, jen aby (prý) tu nynější mládež zahanbil.

Jestliže jindy o muzice hodiny v hospodě

Nakašlivá memee. Dle sdělení zdejšího
o. k. okres. hejtmanství vyskytaje se epidemick
v sousední obcí Pražském Předměstí dusívý kašel.
Třeba tedy, aby se obecenstvo rarovalo zbytečných
styků e onemocnělými. :

Ztráta. Slečna K. H. 19. t. m. ntratila sletý
řetízek. — Složka M, Hanášková stratila papírovou
10 K. Poctiví nálezci ae dádají, by nalezené odevzdali
na patřičném místě,

Z černé kroniky. Dne 19. t. m. oběsíse ve svém bytě v Hradci Kr.V. Holbach, 58 r. sterý
obchodník s peřím.Proč si divot vzal, není známo.—
Jakýsi L. Medřickýze Zlína na Moravě dno 23. t.
m. mezi Farářatvím a Břeshradem u Hradce Králové

řejet vlakem, který mu oddělil hlava od trapo.
V zanechaném dopise loučí se s milenkoa,

© kamalisnci středního Labo a
střední Vltavy jednáno bylo v neděli v Praze
na schůzi interesentů atředolabakých a povltavských
za neobyčejného účastenství, Přítomno bylo i 21 po
slanců českých. První slova ee ujal poslanec p. dr.
Fr. Ulrich, starosta královéhradecký a kritisoval
vládní program ohledně zřízení vodních cest, Stavební
program pro období 1904—1912 budí v obyvatelstva
celého Polabí jeden dojem: nese ma sobě zřejmou
pečeť důrodné bobužel obavy o vývin věcí po roku
1919. Vybídl proto p. starosta přítomné, aby byli
na stráši životního hospodářského zájmu království
Českého. I následující řečníci varorným hlasem mlu
vili, že vláda sama stavebním programem oddaluje
přijatý zákon, pomýšlejíc pouze na stavbu průplavu
dunajsko-oderského. Přijata pak resoluce, kterou se
vybízejívýborovéjednotyatředolab.apovltavskéapo
slanci říští, aby na příslušných místech bájili a domáhali
so splnění spravedlivého a říšskou radou schváleného
požadavku ve příčině vodních cest.

Požár skladiště Záloš. úvěr. ústava
v Hradce! Králové. Vúterý dne 23, t. m. před
7. hod. ranní mocný oblak dýma váštil, še hoří skla
diště Záloš. úvěr. ústevu u nádraží. Oheň šířil se
s úžasnou rychlostí, tak že na zdolání jeho nebylo
ani pomyšlení. Hasiči omezili se pouze na hájení
sousedních budov. Dvě budovy, tvořící skladiště,
ohněm zničeny i se všemi zásobami, Shořelo přes 90
vagonů čita, asi 80 vagonů dextrinu a škrobu, několik
vagonů řepky, ječmene, jetelového a lašného semene,
zásoby cukra a kávy atd. Škoda asi na jeden milion
K je kryta pojištěním. Sousedící skladiště hospodář
skóho družstva bylo úsilím hasičů sachráněno. Oheň
vznikl větším dílem neopatrností a zařil až do noci.
Žár od obné byl tak prudký, če na proťější straně
ulice v hotelu pana Hatly popraskala skla v oknech,
sáclony sežehouty a nábytek avnitř téměř zničen.

Pau parkmistr dr.Ulricha hradeč
tí katolici. (Hlas = venkove.) Pan dr. Ulrich
sepomněl zajisté, še Obuova ze všech časopiců byla
první, která jméno jeho pro budogeí kandidatura po
slanectví na povrch vynesla a potom vícekráte jej
jsko muže schopného uváděle. Věděli jsme na venko

častěji se zastavily, tož o posvícení stály na dobro.
Když k ránu společnost řídnouti počínala a mládež
již do sytosti se vytančila; dali sc někteří chasníci
doprovoditi domů s hudbou. Bývalo to vyskání
a zpěvu, někdy všuk také křiku, bádek, ba i rva
ček, k nimž mnobdy nepatrná poznámka dala
podnět. Nedorozuméní, které při tančení mezi do
mácími a přespolními vzniklo, jedni vyrovnávali
před rozchodem, jinf na cestě domů buď slovy
neb pěstěmi, někdy i kamením a holemi. Domácí
odůvodňovali větší své právo obyčejně slovy:
»Dnes naše posvíceníls

V pondělí o posvícení má každá osada za
své zemřelé členy smuteční složby Boží, jichž
mladí i staří hledí se súčastniti. Tu žádná rodina
nezapomíná na své zemřelé členy a dává za ně
na modlení. Po reguiem, jež se konalo za osad
níky místa, v němž je kostel, šlo se z kostela
rovnou do hospody, kde se tančilo'až do oběda;
v místech bez kostela začínala muzika brzy po
poledni,

Pondělní oběd byl právě tak bohatý jako
nedělní, zpívalof se při něm: »To je zlaté posví
cení, to je zlaté pondělí: máme maso a zas maso,
jako včera v neděli«. Tu i tam pekli ještě koláče,
aby bylo na výslužky hostům odcházejícím, někde
smažili Boží milosti, Zábavy mládeže i dospělých
byly tytéž, jako v neděli, V některých obcích stí
nali na návsi neb na blízké louce kohouta,

Hostu, který chtěl v pondělí po obědě od

žnost a přátelům bambu; "dyť se budou o nás
domnívat, že nemáme bostům co dát jíst!« Z po
svícení odcházeli hosté větším dílem v úterý po
snídani.

Po posvícení v úterý odpoledne — místy
ještě i ve středu — bývala gousedská (muzika),
jíž se mládež méně účastnila,

Někdy umluvili se dva neb tři sousedé, že
ve čtvrtek bledati budou posvícení. Věelijak pře
strojeni, aby nebyli hned poznání, (jsko soudcové
s biřicem) chodili od stavení k stavení a všude se

Jotazovali, neviděli-li posvícení, jež způsobivší
mnoho škod s mrzutostí uteklo a někde se as
ukrylo. Jsou prý mu na stopě; neboť tam, kde
husy a kachny na slunci se zhřívají, Rašky a be
čata však ve stín a chlad se ukrývají, — tam po
svícení nedaleko, Vykonají problídku a shledají-li,
že obyvatelé toho domu nějak posvícení přichrá
nili, propadnou pokutě, která bez odkladu složiti
se musí, hospodář pak jako rukojmí tak dlouho
s nimi bude choditi, dokud dezentera nepostihnou.

Dle majetkových poměrů a povah obyvatelů

vě,že se tu nestaloproto, jako by byl považovánza
stoupence katolíků, alé še jste tam v Hradci dobráci

ade jsteei myslilí,že ze sa to ku katolíkůmwupož
slušně bade cbovati, jelikož we zdálo, še jako park
mistr od původního spojenetví svého s „Osvětou lidu“
mnoho alovil. A jak se Vám za to odměnil? Kdežto
přívrženci Osvěty na radnici hradecké zasedající vo
řejně se súčastnili achůze a demonstrace protikatoli
cké, on o Vás, kteří jste mu více katolicismu vepřá
telských činůodpustil, ani při avěcení věší, které by
bez pomoci Vaší ozdobou města nebyly, nerěděl, Byli
byste srovna bloudy, kdybyste mu i na dále svou
podpora poskytovali a aned by to | „Obnově“ samé
škodilo. Naopak, jest svrchovaný čas, aby v Hradci
Králové parkmistrem byl muš, který by al byl toho
vědom, že katolicismus důležitějším a městu prospěš
nějším jest činitelem, než „Elnmpar a společníci“, —
(Jiný hlaa,) Váš-parkmistr se prý omlouval, že jako
poslanec nemohl učiniti projev pro katolíky, Špindler
v Boudníci je taky poslanec uač byl boz vyznání, přece
uvítalkardinálaSchůnborna„ve jménu katolíků
roudnických“, A tak Váš purkmistr by byl po
dal jen důkaz dobrého taktu a jakós takós statečno
ati, a nic by byl na své „ovobodomyslnosti“ noztratil,
kdyby byl řekl: Ve jménu zdejších katolických obča
nů, jichž jseum purkmistrem,- Vás vítám. Takhle se
ukázal purkmistrem jen jedné atrany. — (Jiný hlas.)
Svěcení věží bylo úkonem náboženským, a še k němu
byli pozváni bosté s celé korany české, to přece ne
škodilo slávě Hradse. Kdyby Váš purkmistr nebyl vo
vleku stran protináboženských, byl by téch několik
uvítacích slov aspoň u těch věží pronesl, ať by se uš

nedostavil do místnosti sjezdové, Touble aspoň „0ps
trností“ mohl si všecky nepříznivé úsudky, jež so po
celé vlasti československé o něm rognesly, uspořiti. —
(Jiný hlas.) M.afmo říci, še nám při tom jinak potě
šojícím ojezdě bylo líto pana biskaps. Oo už má čl
niti více, aby přeavědčil národ i město o svých upřím
vých enahách a o svó lásce k lida? Vinou jeho je
dinou jest, še je katolík — anebo anad taky, šo
je biskopem z lídu a Čech. Kdybybyl Němeo
a trocho lámal češtinu, a k tomu ještě hrabětem, tu
by sl pání noby oběbali, aby se mu savděčili. Opa
kojeme, pana biskupa bylo nám líto. Posorovati to
bylo taky na jeho slavnostní řeči u věší, jek masel
překonávat bolest doše své. Ovšem, nevděk bolí. Pře
Jeme pánům, aby po jeho smrti dostal Hradec za bi
skopa někoho s poněmčených vyšších kruhů a hodně
vysoko nad lid povsnešeného; pak enad bílé rakaviče
ky © čamary budou se kolem něho blýskati, jak
to „Čechové“ rádi dělávají.

Z Čermileva. SvátekNarození Panny Marie
sůstano pro černilovskékatolíky na dlouho mátným.
V den'ten totiž posvětilMagr. Dr. AloisFrýdek, do
mácí prelat Jeho Svatosti, protonotář a kapitoiní děkaa,
obnovený věžní kříš děkanskéko chrámu Páně sv. Ště

se spravujíce, zabavili tu busu neb kachnu, tam
pár kuřat neb kus špeku, jinde zase láhev kmínky
nebo bečátko s pivem. Soudcové nafidili biřici,
kterak se zabavenými věcmi má naložiti, sebrali
hospodáře mezi sebe a šli o dům dále. Skoro v
každém stavení přibyl do koše biřicova nějaký kus
drůbeže neb jiné potraviny- a počet zajatců atálo
vzrůstal.

Když tak většinu Ččelnéjších hospodářství
obešli — koho vynechali, pokládal toza urážku —
namířili k hospodě, Hospodský, již předem o všem
zpraven, činil přípravy k dobré večeři, k níž při
nesených věcí upotřebil. Sousedé v hospodě shro
máždéní vyslali posla k manželkám s úpěnlivou
prosbou, aby je večer ve vězení navštívily, což
obyčejně všecky s velikou ochotou učinily. Při
večeři vypravování veselých historek z výpravy za
posvícením a škádlení vyjevených a pokutovaných
zvýšovalo veselou náladu. Když po večeři začalo
se připíjeti, tu naše národní »Dej nám Pán Bůh
zdraví v tom Chrudimském kraji« a »Aby nás
Pán Bůh miloval, bříchy odpustil, nebe dall« i
jiné stíbala jedna druhou, Podařilo-li se sebnati
nějakého budebníka, tu teprv bylo veselo a zás
bava protáhla se dlouho do noci. Učastníci těchto
zábav omlouvali svou zvýšenou veselost obyčejně
slovy: »Vždyť pak je posvícení jen jednou do
roka, a kdož ví, jestli se druhého dočkáme=,

Když v týdnu po posvícení někdo v práci
si hověl, připomínali mu, že již není posvícení,
Kdo v době pilných prací pohodlně seděti zůstal,
toho se tázali: +Přišeljsi sem na posvícení? Ten,
kdo si v jídle vybíral, musel slyšett: »Není každý
den posvícen(e,

Neděle po posvícení nazývá se mladým po
svícením. K tomu napekli v sobotu zase koláčů a
buchet, zabíjeli drůbež. O mladém posvícení uží
vali více domácí, poněvadž o starém dávala se
přednost hostům.

sTeď už nedovedou lidé být tak veselí, jako
dříve bývali«, říkává dědeček Matouškův, je-liřeč
o posvícení. »Za mejch mladejch lete, tvrdí, suměli
lidé špás provést, dovedli bo také přijmout, Kdyby
tak dnes jeden druhému vyvedl to, co si tenkrát
dovolil, to by bylo soudů. Inu, svět se mění a
lidé s níme.

Posvícení na vesnici se sice značně změnilo,
jest však naděje, že bned tak nezanikne. Těm,
kteří se letos na ně ještě těší, volám: »Veselé po

svícenil“, oněm, bteří si je již odbyli,přejí sbyse budoucího ve zdraví dočekali. V. P.



péna. Průběb celé slavnosti byl velmi krásný a po
vsbozující. Již po 8. hod. ranní echázely ae davy
lidatva místního i okolního, dostavili se členovéka
tolické jednoty « praporem, aby uvítali vanešeného
světitele, který také jiš o půldeváté sa blaholn svonů
a svaků budby přijíšděl do Černilova. U děkanství
uvítán byl srdečně p. starostou obce Janem Vachem
e vidp. děkanemJanem Seidlem, jakož i družičkami.
Na to vedl J. M. dr. Al. Frýdek sm aasistence vldp.
dra. Frant, Šulce, konsist. rady a prof. theologie, vldp.
dra. Jana Hejčla, professora theologie, vidp. Jana Fr.
Seidla, dp. Josefa Ungra, exponity, vipp. . Kuote
a Jos. Myneříka průvod do chrámu Páně svláště o
gdobeného. Po příchodudo chrámu Páně vystoupiln a
kasstelou osvědčený kazatel vldp. dr. Fr. Sulc,který
v překrásné řeči hodinu trvající promluvil o Rodičce
Boží a sv. kříži. Po kázaní následovalo svěcení s
uctění av. kříče, který ověnčený vztyčen byl v pres
byterin. Co zvláště na věechny přítomné velmi krásný
dojem učinilo, bylo, če zástupce nejvyššího patrona
Jeho Veličenstva uotil sv. kříž, jakož i ostatní přítomní
úředníci. Po pontifikální mši av. nesen byl v průvodu

sa písně; „Svatý kříši, Tebe ctíme“Povšesný av. křížpřed chrám Páně a zs zvuku papešské bymny vytažen
a opevněn na věži.

Na čekané — smrt. Ve středa17. t. m.
večer před sedmou hodinou vyšel ei bohoslovec Josef
Hofman, trávící prázdniny u svého otce v Trpišově u
Slatiňan, na číhanon nedaleko obory knížete Auers
perga. Když však se dlouho nevracel, zmocnil se ro
dičů jeho nepokoj. Jeho otec hledal ho na místech,
kan ho viděli jíti. Šel kol něho as deset kroků, ale
domnívaje se, že to hromádka pýřky,ubíral se dále,
S nepořízenou vrátil se domů. Myalil,že zašel někam
na návětěva. Před půlnocí vydal se znova s několi
ka známými hledati svého syne. Pan Hofman čel touž
cestou jak dříve. Přišed blíže shledal, že to neleží tam
hromádka pýřky, nýbré jeho vlastní syn. V prvém
okamžiku domníval ae, že syn snad uenal, nebo že
se ma udělalo šputně. Neš hrozná skotečnost ukázala
jinak; v rakou svých drčel pouze synova mrtvola.
Opodál lešela pnška s rosrašenou kolbou a zabitý
sejíc. Na místo hrozné události dostavil se četník;
mrtvola musila zůstati na místě činu. Kdyš však
slavná komise následujícího dne nepřicbázela, odnesli
mrtvolu domů. Komise dostavila se teprve v pátek
odpoledne. Při pytvě shledáno, že byl nešťastný boho
slovec zasažen do pravého boku, broky rozlétly se
vnitřnostmi a zasáhly i plíce. Smrt byla přivoděna
asi takto: Když zajíc vběhl do rány, nešťastný jinoch
etřelil po něm a zasáhl ho do zodních béhů; ale po
něvadě zajíc ještě utíkal, zapomněl střelec, že má
v ručnici ještě jednu ránu, uchopil ji za blaveň a paž
bou udeřil ušáka tak prudce, že si kolbu rozrazil;
než v témě okamžiku aklapla natažená spoušť a smr
telně zasáhla nadějného jinocha. Ucítiv ránu učinil
aa čtyry kroky směrem k domovu, pak klesl bes vů
domí na sem u sa čtrrt bodiny klesl smrti v náruč;
teprv as po třech bodinách byl nalezen. Tolik dá se
s pravděpodobností souditi o celé té události; o ně
jaké sobovraždě nebo vrašdě nemůže tu býti ani řeči.

ohřeb konán byl v neděli odpoledne. Kondakt vedi
vldp. Dr. Jos. Novotný, prof.morálky v Hradci Krá
lové, za aseietence dpp. farářeKoláře a místního fa

ráto Prokůpka apěj bohoslovců — jeho kollegů.
Cestou nesli ho mládenci s okolí, při čermfihrály dvé
kapely hudebníků. Pohřbu súčastnilo se přes čtyry
tisíce lidí, tak že ohromná část nedostala se ani na
na hřbitov, ani do kostela. Zde nejlépe byla patrna
soustrast obecenstva celého okolí, kterou cítilo 8 ne
šťastným jinochom a s celon sarmoucenou rodinou.
Z kostela ke brobu nesen byl bohoslovci, kteří uložili
bo i do broba. Nad hrobem měl krátkou ale dojíma
vou řeč dp. farář Prokůpek. Nebylo snad mezi účast
níky oka suchého. Zesnulý byl milován ode všech,

bylě nadějí nejen rodičů, ale i předetarených a všech
známých. Odpočinntí věčné dejž mu o Panel

Veřejná schůze lidu v Pardubicích.
Na schůzi radikálně-pokrokovda přišlo účastníků ma
loučko; troška židovských příračí s několik málo po
křtěných obdivovatelů kulturní práce bratří Hajnů —
aš sám p. Dr. Klouda netajil svého roztrpčení. Dr.
Hajn s Prahy mlavil ještě dosti věcně o českém stát
ní n právu a 0 prostředcích, jak toto v skutku uplat
citi. Horlil proti nynější shnilé politice mašichposlan
ců; prý jen od radikálních pokrokářů lze náprava
čekati. Zapomněl ovšem poznamenati, če největšími
zabijáky českého státního práva byli ti lidé, kteří po
svržení místodršících uchvátilí vládu v Čechách a

rospěchy země zaprodávali e klidným svědomím nej
[ekotnějším cízákům. Po něm hovořil p. Al. Hajn, re

daktor pardubické lacerny lida o „klerikalisma“ ve
vých. Čechách. Plakal nad tím, že kněží chtějí vlád
nouti nad doší i nad tělem; „tmu“ šíří úspěšně
„Obnova“, „Kříš“ a „Marie“. Všecky strany katolické
jsou stejně „neblahé“, poněvadž ae točí všecky kolem
římekého kolečka. (Kdyby se točily kolem židovského
kepitalismu s německých protestantských agentů, pak
by enad lépe národu prospívaly ?) Dva velké kapitály
máme v Rakousku, první šidovský, který aspoň pra
cuje a druhý klerikélní, jenž jest mrtvou rukou.

teme každou chvilku v novinách, jak veliké sumy
něžetvo vydává na potřeby kultarní a národní, ale

o židovské obětavosti v tomto směru ani „Osvěta Li
du" nemůže mlnviti. „Vlastenec“ Hajn více milnje tal
madistické přivandrovalé vyssávače, neš obětavé syny
vlastního národa; k vůli abonentní politice musí při
vřít oči obě). Jak Vídeň, tak Řím předatavují naše
národní nepřátele. (Čím pakse Řím protinašemu ná
rodu tolik provinil? Soad proto, že dalČechům první
universitu ve střední Evropě, že hájil zvláště za Kar
la IV. práva jasyka českého a še naši zemi povznesl
"na knltarní i politické prvenství v střední Evropě,
Za to židé jak za Karla IV.tak v době husitské stále
hovořili po německu, ač z českého národa byli. Dosud
si vedou po německa všude tam, kde je kšeft želez
noa rukou nenutí „k vlastenectví“. Nedivíme se jim
příliš, poněvadž vlestně patří evou národností do Jo

richa, ale podiva snolabuje takový „vlastenec“, kterýod nich čekévětší láska k Čechůmnež od katoli

ckých synů národa). Je prý potřebí vzíti kapitál „s
raky mrtvé“ a dáti jej do raky pracující. (Mohl řečník

přímo říci: „doruky didovaké“. Pak by se za odměnu
židé v Čech sterali o kultoru jako sa Josefa II)
Páni také se neostýchali tvrditi, še počátkem naší
arobody byla „reformace“, kdy si prý každý mobl
Písmo ar. vykládati dle vlastního rozoma. Nepřáli
bychom p. Kloudovi, aby se dostal před tribanal bu
síteké inkvisice v Praze; to by se pro své náhledy
beze všech okolků ocitl na hranici. A ti Téboří, kteří
ze svobodomyslaosti kněze katolické i kališné upalo
vali, také by pokrokáře brso cepy trochu poučili.
„Srobodomyslností naší reformace“ může ještě nanej
výš balematiti evangelický pastor poboraké ovečky; ale
do Pardabic se už takováhle copařská dějinná pověra
pehodí.

Návrat de církve. Dne 8. t. m. složila
vyznání víry ve farním chrámu Páně v Hor. Starém
Městě dělnice zeměstnaná v přádeluě p. Kluge; dne
9. byla oddána tamtéž se svým katolickým enouben
cem, Před tím byla vyznání evang. reformovaného.

Košikářská škola v Nekoři u Kyš
perka. Zároveň s počátkem Školního roku otevřena
byla ve sdejším městysi odborná soukromá košikářeká
škola. Před uovou košikářskou Skulou shromášdilo se
žactvo zdejší obecné školy i se avými pp. učiteli,
k nim připojili se zástapcové místní školní rady,
živnostenského spolku, dp. farář, členové kuratoria
nové školy a j. Řídící učitel oberné školy pan Josef
Víteček oslovil pak přítomné několike apřímnými
slovy. Promlavil o vznika košikářské školy a povebudii
učně i učitele ku práci, Mistr a majitel nové Bkoly

usiloval dobrodioec zdejší obce probošt Dr. Mikuláš

pomoc a dnešní projev a seč efly jeho budou, že 86
vědy přičiní. Zapěním císařské hymoy slavnost skon
čena. Košikářská škola pro chodé obyvatelstvo Žam
bereckého kraje jest významu velikého.

600letá památka povýšení Jičína
ma měste oslavens bude následovně: V sobotu
dne 27. září o 4. bod, odpoledne veřejná slavnostní
schůze městského zastupitelstva v zasedací síni měst
ské radnice. Od 4, do Ó'/, b. odpoledne promenádní
koncert městské kapely na náměstí Novoměstekém, od
5'/, do 7 bod. večer na náměstí Staroměstském. 08.
hod. večer slavnostní akademie ve velká dvoraně
Domu Palackého, Večer osvětlení města, V neděli dne
28. ráří o 8. hod, dopoledne uvítání cizích hostí
v sasodací síni městeké radnice. O 8'/, bod. dopol.
seřadění hostí, hodnostářů, korporací, epolků a spo
lečenstev před městskou radnici. O 9. bod. dopoledne
mše sv. v kostele av, Ignáce. Po té průvod na ná
městí před městskou radnici, kdež učiní proslorení
starosta města, Po 10, hod. dopol. odbalení pamětní
desky v městské bráně. O 1)', hod. dopol. před
náška s dějin Jičína ve velké dvoraně Domu Palac
kého, kterou prosloví p. J. M, Jakubička, professor
c. k. paedegogia v Jičíně. — Vatap volný. O 11,
hod. dopoledne podělení místních cbudých v sasodací
síni městské radnice. O 12. hod, polední elavnostní
banket v sále botela Hamburko, (Couvert 4 K. Při
blášky k bankete přijímá městská rada.) O 2. hod.
odpoledne lidová slavnost a promenádní koncert Da
náměstí.O 8. hodiněvečernív sálo hotelu Hamborko
divadelní představoví „Černé Daše“, historické drama
z dějin města Jíňína o Ó dějstvích od Lad. Strou
pežníckého. Kdyby počasí bylo nepříznivé, koná se
dne 28. září odpoledne promenádní konosrt ve velké
dvoraně Domu Palackého,

Z Hiskovlco u Kutmé Hery. Svéhoča
su smínili jsme ee vtěchto listech o svépomocné akci
rolnické, jejíž účelem bylo vymaniti se z otroctví
obilních agentů a špekulantů. Naděje naše v obrat
nost vedoncích rukou tehdy projevena nebyla také
sklemána. Dneajiš je nepochybno, že bude atáti draž
stevní olejna k zpracování řepky. Zájem pro podnik
jest neobyčsjný a přiblašují se členové aš s dálných
okresů. Oznamujeme, že podnik tento není ani podni

kemjedné strany, anijodem jednohoapolku, aleše mohou v něm míti účastenství všechny vrstvy rol
nického lidu z blíska i dáli. Čím více přátel, tím ji
otější a bezpečnější výsledek. Proto pracujme k osvo
bození svých plodin od rdousícího, loupeživého kapi
tálu cizáckéhu|

Z Polabí. (Kus listu soukromého.) Jsme u
konce sklizně, výsledek celoroční práce a rozčilujícího
očekávání leží před námi. Strašilo to, ale není to tak
zlé, ač počínají špekulanti těžiti z uplynulých obav,
zvyšujíce jednak ceny výrobků a anižujíce na druhé
straně cenu materiálu — plodin. Co platna tedy rol
níku i obetojná úroda, když za.ni nikdo nic dáti ne
cbce, nebo tak bídný peníz, že není možno -odprodati.
Šťastní hospodáři, kteří se chytli dobytkářství, ti mají
naději na zisk. Německých agentů a kupců se hemží
nyní v našem Polsbí, aby chytili, kde se co dá. A
dovedou si vybírati. Nejlepší kusy jdou pryč, mezi
tím co doma zbývá padrť. Podívaná pěkná jest nyní
na trhy ovocem. Nejlepší draby jdou za babku do
Němec. A domu sníme padavčsta za tutéž cena.
Bylo by záhodno, aby na toto odvětví bylo pamato
váno .... Náběh tošímo byl učiněn na Čáslavaku,
ale snad to tam uanulo, aspoň je velmi málo o tom
elyšeti. Pomalu nás prušáčtí kupci vyvezou přes hra
nice — zadarmo. Na tohle myslili ovšem není času —
musíme se práti o bezbarvou, nemastnou politiku.

Z Kutaohorska. Politickýa vůbecvořej
ný náš čivot připaaá dnes nestrannému pozorovateli
jako židovský švindl. Když totiš did vidí, že pro je
ho švingalantetví někdo už o jeho krám nezaradí,
sebere se dav si omalovati snova boudu, pověsí na
ni nový hodně křičící tital a váhí tak znova nesku
šené. A tak to činí zrovna nyní naši političtí šaršanti.
Starý politickýspolek dodělal úbytěmi. Členovéjeho
měli dost toho neslaného politického pokrokářství a
dali mu vale, Ale některým pánům jedná se 0 to, aby

měli kde uplatňovati své rozamy a protodali starou
boudu znova natřit dtafirem od „Podvysockých“a
pověsili lákavý titul „Klubu“ ateď nabízejí usilovně
staré zboší. Jamozvědaví, kolik se chytí dychtivců,
Budou to asi ti, kterým se jednati bude zaue jenom
o vlastní sájmy a kteří po lacině zbadovaném febří
čku budou se píditi za ohutným ovocem. Na Kutno
horeku dovede na ně každý prstem nkázati. Přejeme
jich „Klabu“ = plna erdce, vykopali brob „Spolku“,
sykopají ho i „Klabu“, ani nebude potřebí klerikál
nich hrobařů. — Naši evangelíci se organisují samo
stetně. Spojeni se živly pokrokovými konali schůzí
v minulých dnech v hotelu Moravcově. Překvapilo
nás při tom, že Podvysocké, které mají v posledních
číslech zprávy senzační aš z Francie o věcech katoli
ckých, o této schůzi ani muk. Jak ae srovná hájení
zájmů atrany mladočeské a mlčení k organisaci evan
golické — jduucí ve etopách „Časn“, to ví jenom
redaktor Hejnio.

Ze Zlebů. Smatnon neděli zažili obyvatelé
ŽlebskýchChvalovicdne 21.září. Ránoo osmé hodině
vypokl v jednom domku oheň, jenž v okamžení za
chvátil tři stavení a je sničil. Jenom úsilím velikým
podařilo se obeň omeziti. Pohořelí jsou většinou
ožebračení. Příčinou ohně byla neopatrnost dětí hra
jícich si sirkami. — | Krásný příklad obětavosti pro
chrám Páně dali občané zehubětí, kteří zakoupili
harmonium pro chrám Páně na Horkách, na jehož
břbitové odpočívají jich drazí, aby mohly služby Boží
býti doprovázeny řádné řízeným zpěvem. Šlechetným
občanům všechna čest

Z Ledče nad Sázavou. Málood nás při
jde do světa zpráv, Jeme jako odříznuti. Dloaho to
ovšem už trvati nebade. Rauy ozývající se den ze dno
ve skalách Sázavských pozdravují úsvit nového živo
ta, který nám zasvitno v brzko již dohotovenou dra
hou Posázavakou. Bude toho také potřebí, aby sem
zavanulo trošku nového života a nového pořádku, zi
jeme tu jako na vai se všemi nezpůsoby vesnických
samot., Tax na př. na cizince, jichž už začíná v letě
u nás přibývati, divně působí, když na náměstí okrese
ního měste dláždění zašlspují husy, snebo když usídlí
se komedianti s koněm a kozou zrovna uprostřed za
nechávajíce po sobě celé hnojiště. Což pak by se kus
jiného místa pro to nenašlo?

Zcela po Kyšperecku. Pod tímto zá
hlavím jeme uveřejnili noticku, de k slavnostnímu
zahajení vyvčování na měšťanské škole v Kyšperka
se nedostavil ani jediný člen místní školní rady. Nyní
však nás dochází z kumpetentních krabů zpráva, že
se k alavnosti dostavili: za parkmistra jako předsedu
úřadující radní, místní dozorce školní, jehož proslovem
slarnostní akt zahájen, ředitel škol a p. Leder. Tito
byli při slavnosti jak ve Škole, tak v kostele. Nepří
tomnost ostatních (kolika? pozn. red.) byla Š
omluvona. Popřáváme rádi místa této opravě, o kterou
jeme byli beze všeho poukazování na paragraf slušně
požádání. Škola má býti chloubou zvláště elitě ob
Čanstva a nemá býti pokládána za obecní břímě,
pročež alušno, aby při sapočetí školního roku všude
účast brala jak školní rada, tak korporativně obecní
zastupitelstvo,

4 Podvysocka. V době kyselýchokurek
redaktor Hejnic dělá, aby zvýšil úroveň svého ne
mastného povídání, karay do Francie. V posledních
dvou číslech přineslodtamtud sensační pro Kutnohorsko
zprávy. Předně, že francoazský jeden řád vyjednává 0
usazení se v Rosztáži n kaple a druhou, de voda
v jeskyni lurdské je dodávána uměle ze řeky Gave,
jak vyzkoumal nějaký inženýr Probet a tedy, še pra
men novyprýštil zázračně. Juou to objeryl Pro ně
šel orgán ten ne dračku a lidé, kteří to četli, váleli
se amichy, jak učeného redaktora vyvedli nějací
špicbubi na věž a byli prý to jeho na oko věrní ka
marádi. Nám je divno, jak se najednou p. Hejnic
interesuje o vodu, přítelem jejím jskživ nebyl — leda
když byla do červena uvařené. A co Rostěže ae týče,
snad naposledy má v úmyslusám tam zaříditi nějaký
velkolepý, moderní podnik lázeňský a prototen strach,
aby ho ti zatrolení klerikálové nepředběhli. Jsou to
starosti ubohý redaktore| Abychom vám je ulebčili,
poradíme vám něco. Ve Francii eložil advokát Paříž
ský Jindřich Lassere 16000 franků pro toho, kdo dokáše
nějaký švindl v Lurdech. S úroky bude to pěkná eu
mička. Jest-li vám ji nesebral ten inženýr Probat,
mobl byste ai vydělati do začátku na ten lázeňský
podnik.

Různé zprávy,
Machar ve službách špiclovství a

zákeřného Ikamí. „Hamanitář“J. S. Machar
sám se přiznává, jak špicloval nebohatýrsky kněze
Dostála—Lutinova. Lutinov seděl 6. září 1899 v No
vojické Besedě. Když bylo asi půl desáté, počala apo
lečnost bráti francouzeké pikety (o krejcar). Zatím
Machar, který seděl ve vedlejším lokále, přistavil k
zaskleným dveřím židli, aby mobilpozorovati „korban“
Doatála, který právě měl před sebou drahou sklenici.
Pak pomalu olovřel dvéře a stanul u nich. Lutinov
ho zpozoroval, šel k němu přes celý pokoj s přivítal
ho; řekl mu též: „Podívejte se, jakou mám smůlu.
Dnes poprvé vezmu v besedě kerty do ruky, a už as
k tomu nahodí můj největší nepřítel“. Tak vypadla
špiclovská výprava Macharova dle pravdy. Machar
však přebásnil evou návštěvu způsobem v skutku „rea
listickým“. Prý viděl se špiclorské židle, jak drží
Dostál v drahém pokoji „německé“ karty. („Čas“
jednou pochyboval silně o bystrozraka Pelákově; alo
ostrovid Machar hned poznal, še jsou to karty „ně=
mecké, výrobek Františka Severy“. Podařený detektiv.)
Pak prý prošel jizbou (!), postavil se u Dostála a
křik] (1): „Pološte karty, velebníčka:“ Spočítal pět (1)
čárek na Dostálově tácku u pohledem na hodiny a0
přesvědčil, že jest teprv nam hodin (l) Na to prý řekl:

Hm, heský kus práce, velebníčku, v osm bodin 5 půl
itrů l“ (Ta ariatokratická, mravokárná pósa člověka,

který ae sám v „konfessích“ k znamenité pijácké po



vaze přiznává !) Dostál prý seděl zničen, koktal, že
poprve „v životě“ hraje v karty; „ponejpry v životě
ne mou duši“ Toble vše jest ovšem zákeřná lež, jíž
chtěl Machar před širším publikem očiniti katolického
literáta saměšným a pokrytcem. Hned jak v „Naší
Době“ hanopis Macharův vyšel, věděli jeme, že vše
jest jisté strannicky přibarveno; zejména nám nešlo
na mysl, jak mohl Dostál jeviti při pátém půllitra
tak veliké rozpaky před jinším milovníkem Gambri
nova nápoje, A nyní jeme se přesvědčili, če vše, co
Machar o osmi hodinách, pěti čárkách, přistoupení ke
stolu, o svém otcovském napomenutí i o rozpacích Lu
tinových vypravuje, jest rafinovanou lží. Na to má

Dostál avědky ve svých spolustolovnících; sám jedenobdivovatel Macbarův to potvrzoje. Nelze se ovšem
diviti, že nejnovější trhanské lži Macharovy přešly
do fenilletonu „Času“ a jeho sestry „Osvěty lidu“
ještě dřív, než se mob! Dostál ve svém časopise bájiti.
—eby tyto počestné listy dobrovolně pomluvy ony od

volaly, toho od nich čekati nemůže ovšem ani nej
větší optimista. „Čas“ nechtěl odvolati ani úmyslnou
lež, jíž byla čest bredeckého eboru doktorů theologie

poěpiněna, a ještě neříkal ne „nespravedlnost“, kdyžtomu byl donucen úředně, dyby lži A la Machar
rozšířil o některém realietovi katolík, psal by Machar
„Otevřené listy" o „vlcích hitavých“ na všecky české
i moravské bivkopy; postaral by se, aby o tom paaly
listy polské i německé, Potom se divme Macbarovým
hanopisům proti Římu a sv. Jana Nep., když dovede
tolik Ibáti před českou veřejností o katolíkn ještě ši
jícím. Nedej Pán Bůb, abychom ae ocitli v moci ta

ových počestných „humanitářů“ a husitských refor
matorů! Slušní lidé e Macbarem již zajisté dopočetli;
redaktor „Červánků“ aotva by se na takové okaté lži
odvážil jako realistický básník,

Čeští evungelici plavom v promdech
rašáckých. (Píše Český Východ), V Krouné

tre akutečský) zemřel nedávno tamní evang. farářpočenský, rodem h v ryze české obci, kdekromě
dida a poštmistra nikdo snad slova německéhonezná.
S ustrnatím všsk jsme spatřili, že oznámení o úmrtí
tohoto českéno evangelického faráře vydáno bylo,
v řeči německé. Zasláno bylo také na jednu správu
české školy na Skutečsko, musíme tedy za to míti,
že snad ani české parte vydáno nebylo. Parte to ti
štěno jest v knihtiskárně Hoblíkově v Pardubicích
(evangelická knihtiskárna Hlasů ze Siona) a má ra
sítko pošty choceňské. Rozesílal tedy německá ta
oznámení o úmrtí českého evangelického Hunity dvoj
ctihodný choceňský pan senior Novák, také velký
Husita. Co tomuto národnímu škandálu říká česká
veřejnost ? Ještě jsme se nikde zaslouženého odsouzení
nedočetli, sni © „N. Listech“, ani v „Časo“, „Ovětě
Lidu“, „Neodvielých Listech“, ani v jiném svobodo
myslném, pokrokářském neb radikálním 'listě českém.
Kdyby však se něčeho podobného dopustil kněz ka
tolický, to by se na české klerikály vyřítil kde jaký
svobodomyslný, radikální a pokrokářeký hafan. A nyní
ptáme ae, pro koho v Čecháchdal choceňský seniorát
českých evangelíků tisknonti německá parte? | Učinil

tak patrně pro Němce neznající slova českého, ergopro rakouské neb říšské Prušáky, s nimiž atojí čeští
evangelíci v přátelském spojení.

Našim obcím. Cís. kr. okresní hejtmanství
v Čes. Lípě vydalo právě výnos, jít se přísně za
kaznje návštěva tanečních zábav mládeži do 16 roků,
zvláště školní. Hostinský, jenž školní dítě, neb osobu
mladší 16 let připustí do taneční zábavy, bude přísně
potrestán. Taktéž bude stihán hostinský, jenž by lidem
mladším než 16 Jet nalil kořalky k pití. Děti, jichž
se používá ku stavění kuželek na knželníku, musí
hostinskou místnost a kuželník nejdéle do 9 hodin
večer opustiti. Četnictvo dán přísný rozkaz, aby
úzkostlivě bdělo nad zachováráním těchto nařízení.
— Naše mnohá obecní předsta“enstva naříkají na c.
k. úřady, že je obtěžují rozmanitými nařízeními, ale
aby sama použila trochu té samosprávy Kpovznesení
mravnosti občanské, Bůh uchovej, to by bylo zase
obtěžování občanů. Ku bdění nad mravností muzejí
býti mnohé obce e vyššího místa zrovna trknuty.

Zpět k Římu. Londýnskýarcibiskupkar
dinal Vaughan dal sestaviti seznam všech konvortitů
z ofrkve anglikánské kn katolické za loneký rok 1901.
V jediné londýnské arcidiecési napočítáno 1500 kon
vereí, většinou osob z intelligence a vyšších tříd, o
300 více než roku 1900, V diecésí enalfordské, nej
menší v celé Anglii, přestoupilo lonskébo roku 1300
anglikánůj ku katolické církvi. Ve všech katolických
diecésích v Aoglii a Skoteku bylo 20.000 konversí;

značné pak procento všech konvertitů bylí anglikánětíkněží, kteří přestoupivše obětovali avě postavení a
příjmy.

Dr. Kalousek o „Poglově“*padělku.
„Jakého původu jest Pogiovaký padělek? O tom možno
souditi toliko z tištěných exemplářů toho spisu, jažto
rakopie jeho nenf na snadě, s původce nic pravdi
vého nepověděl o sobě. Poprvé tištěn byl ten apis v
jazyku německém ve švábském městě Reutlingen roku
1848; krom toho vyčítá Zíbrt v Bibliografii české hi
storie (II. str. 1168) ještě čtvero německých vydání z
let 1847 —1802. Český překlad vyšel poprvé v protes
tantekých „Hlasech ze Siona" 1868—9, a krom toho
Zíbrt uvádí až do r. 1900 ještě patero otisků tobo
překlada. Že to není spis starý, za jaký se vydává,
nýbrž novověká podvrženina, na to upozornil již ně
mecký badatel Potthast. Neví se, byl-li sepsán teprv
r. 1846, kdy byl poprvé v Routlingách tištěn; je-li
sepsán dříve, moblo to býti jen o několik denatiletí
dříve. A tak vidíme, že „za očitého svědka“ při upá
lení Hasovo vydává ae podvodník, jenž žil asi o 400
let později. Neznámý němeca) falsator dal se k tomu

odvodu avésti nejspíš oblibou, která se vždy těšil
atinský dopis, v němž Florenčan Poggio Braccioliní

r. 1416 vylíčil odsouzení a smrt Jeronýma Pražského;
výňatek z tohoto pravého a starého listu Poggiova
pojel Palacký do svých Dějin při r. 1416. Neznámý
německý falsator z Florentinského bumanisty Poggia
udělal švábského převora Pogia, a na jeho jméno 80

sal z vlastní hlavy dva prolhané listy o osudech
Hasových v Kostnici. Že při tolikerých pokrocích, jež
v posledních 60 letech učinila známost doby Husovy,

ten hanebný pamflet mobl býti tolikrát tištěn, není
ke cti vydavatelům německým ani českým; neboť nelze
si vysvětliti ten sjev jinak, neč buď náramnou nezna
lostí u vydavatelův, anebo snabou, aby ctitelové Ha
sovi byli obalamucení, K tomu ke všemu začalo letos
1903, v roce prohlubováníoslav Husových poČechách,
vycháteti nádherně illnstrované vydání obyzdného pod
vrhu v jazyce českém! Jest viděti, kterak málo jsou
vědomosti o Husovi rozšířeny mezi obecenetrem“.

Pařížské sinžebné. Pařížskéslužebnétvoří
svláštní stapnici: Nejvýše si stojí komorná, která nmí
šíti a česati, pak „perfektní“ kachařka, která dovede
vařiti (brambory škrábati pokládala by za osobní po
hanu). Zvláštní třída tvoří chůvy s kojné (nouoous).
Chůvy zase dělí se ve „vyšší“ a „nižší“ chůvy; vyšší
chůvu bere si Pařížan z Anglie, nebo Švýcarskaa
masí býti literně vzdělaná a znáti řeči. Pařížská služka
jmenuje se „bonne“ a jest také dvojího drabu: „bonne
š tout faire“, služka pro každon práci, děvčeprovšechno
a služka tsková, která má zvláštní výcvik pro velké
kuchyně a hostince. Pařížanka rozená nerada jde do
služby. Jest raději švadlenou, krojčovou, modistkon,
prodavačkou, anebo pracuje v továrně, aby měla svo
bodu. Bretoňská a lotrinské děvčata jsou jako elužky
nejřádnější a to proto, še json tělesně silny a skromny.
Složka pařížská má měsíčně 40—60 franků mzdy, pod
80 franků (80 K) nejde žádná. Samostatná kuchařka
má měefdně 76—120 fr. K tomu mé ještě novoroční
dar v ceně polovice měsíční mzdy a nákupní „d:š

kreci“ ; košdý kupec, řezuík a hokynář z každého
strženého franku dá kachařce jeden sou (pět centimů“,
což ovšem na účtu pánů si přiváží. Jako všude, jsou
i v Paříži ae začátku slašky velmi hodny a skromny;,

zději však dostanou od svých kolegyň školu („karey“
Konají ee Da dvoře, na choddě a z okna do okna) a
služebné pak obrátí. Veškeré služebné probijí svou
mzdu do posledního halíře v tanci, platíce za své mi
lorníky, přilepšujíce si „u cukráře“, toiletou chtíce se
vyrovneti svým zaměstnavatelům; jiné zase z dárku
výročního, 2 nákupního zpropitného a ze mzdy ušetří
ni více nežli jejich panstvo (8000—13.000 fr. za deset
let) a pak se vdejí a zařídí si samostetný obchod.
Lehkomyslné služebné mají v Paříši snadnou příleži
tost, kdykoli chtí dostati ae vnoci z domu: paříšský
dům nezamyká ae na klíč, nýbrž jen na závora, od
které šňůra má domovník. I postačí jen v noci zavo
lati „prosím o šňůru“, domovník pozná hlas, anebo
děvče se jmenuje, domovník zatáhne ve avém byta za
šňůru a devče vyjde na ulici. Také tak dostane 86
ráno domů do svého pokojíka v pátém poschodí.

Učňové do Prahy. Schylujícímse letem
opět hromadně otevírají se dílny pražské dorostu ře
meslnému a ježto v některých oborech pobotorost
domácí není sto vyhověti potřebě, jest na venkovu,
aby doplnil naskytející se mezery. Ústavem král.
hlav. města Prahy pro všeobecné sprostředkování
služby a práce ihned bezplatně poukáže 60 uprázd
něných míst: 36 na trahlářetví, 20 na obuvnictví,
10 na krejčovství a po několika (4—5) na knihařství,
zlatnictví, rnkavičkářatví, bednářetví, kamnářství,
kartáčnictví, kamenictví, sklenářství, košikářetví, pe
kařatví, kovářství, soustružnictví atd. Podmínky
vesměs výhodné: většinou na 3 roky učebné a celé
zaopatření. Osobní přihlášky vyřizují se bezprodleně

i úředních hodinách v ústavu na Linhartekém náměstíp. 181—
Cholera v Čímě. Dne 10. září t. r. došel

vdp. P. Snperiora u P, M. v Hradci Králové dopis z
Číny z 38. července 1902 v Cbanghai, v němě mezi
jinýmijest i následujícíspráva:..... Letosmáme
v Číně choleru. Veškeré krajiny na břehu mořském

jou jí etrašlivě navštíveny. Dobře, že máme právěetní vedro; neboť proto mor poněkod ulevil. Než jak
mile bude po letě, nepochybně navštíví cholera také
naše území. Už 11 kněší Tovar. Ješíš. stalo se obětí
její; mnozí z nich byli ještě mladí a stateční missio
náři. Modlete se za násl Kéž se amiluje božské Srdce
Páně nad námi a zvláště nad pohany, aby poznali

pravého Boha a jeho Jednorozeného Syna! — P. Adolfschepe Torar. Ježíšov. missionář r Changhni.
Umění. Státní a zlatými medailemiměst vy

snemenané obrazy a portrety Frant. Klíra z Klados,
ješ vedle jiných vystaveny byly ve výstavách v Tá
boře, Výškově a na Kladně, lze některé z nich těchto
dnů spatřiti v knihkapectví p. Jaroslava Peřiny
v Hradci Králové, ješ ochotně pro téhož malíře přijí
mání zakázek pro malbu portretů dle přírody i dle
fotografie převzal. Uměleckými pracemi svými není p.
Klír obecenstvu neznám, neboť maloval již slušný
počet portretů pro lepší kruhy zdejší. V poslední pak
době bylo mu svěřeno řiditeletvím ústavu „Boromea“
provedení rolkého obrazu ndp. biskupa Brynycha,
jehož portret v životní velikosti, v pravdě nmělecky
provedený, právě tyto dny k úplné spokojenosti od
vedl. — Pan Klír mešká toa dobou v městě nešem
s zasluhuje podpory a přízně všech kruhů. Přejeme
mu plného zdaru.

Naělm přátelům. Často spíšez pohodlía
netečnosti než z nedobré vůle mnozí zapomínají na
zapravení svých nedoplatků. I když se časopis 0 svó
veřejně blásí, myslí si bodrý liknavý čtenář: Však
jiní pošlou administrací dost, vyrovnám se, až toho
bude víc. — Ale nevzpomene si, Ze zrovna takovou
nepraktickou filosofií se upokojují celá sta jiných
ideálních čtenářů. Proto ku konci tohoto čtvrtletí
snafně vyzýváme kaddého titulárního předplatitele,
aby evé nedoplatky vyrovnal. Tiskárna musí zaplatiti
nové stroje a proto jest potřebí, aby jí administrace
„Obnovy“ i „Časových Úvah“ za tiak doplatila co
nejdříve. Kóž tedy náš snažný výzev dojde ponkázkové
ozvěny|

Velké zpronevěry dopustil se Jellinek,
úředník banky pro semě rakouské ve Vídní, připraviv
banku o 46 milionů koran, Policie dosud neví o vin
níkovi.

Listárna redakoe.
Zprávy s Čáslavě, Ronova, Morašic a s Pardubic

došly později, nveřejní se tedy až příště.

(Zasláno).
Správa „Ústavu sv. Josefa“ v Zašově na

Moravě dovoluje tímto, by pan Josef Urban
z Kostelce n. Orl. objednávky pro ústav přijí
mal a obchody uzavíral. V ústavě tomto jsou
dívky zmrzačené a sirotci (nyní 36), které vy
šíváním paramentů s děláním devotionalií sa
zaměstnávají. Vyrábějí se: Růžence, věnce,
umělé květiny na oltář, kostelní prádlo, ve
škerá kostelní paramenta, korouhve a prapory,
nítěné, bavlněné a vlněné nobavky a punčochy,
komže pro kostelníky a ministranty, celolněné
domácí prádlo a veškeré vyšívaní, jakož i opra
va paramentů. Velký výběr velmi pěkných a
laciných obrázků svatých a stkvostné památní
obrázky ku prvnímu av. přijímání.

" Prosíme veškeré velebné dnchovenstvo,
by ústav tento kopováním zhotovených před
mětů od našeho zástupce p. Urbana hojně pod
porovalo řídíc se heslem „Svůj k svému“.

Naš zástupce p. Urban jest ochoten na
požádání předložiti vzorky našich výrobků.

V Zašově, dne 16. září 1902.

Za Ústav sv. Josefa u „Máti Boží“.
P. Jam Stavěl,
správce ústavu.

V PRAZE »OBNOVU«
lee dostati ve knihkupeciví p. Frantilka Fovorky
vŽilné ulici a vprodeji novin p. M. Vlškana

Příkopech.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Erálové, dne 20. září 1902. 1 hl.

pšenice K 11:00—1360, žita K 100—1200, jebmano
K 760—8 80, ovsa K 5'20—5-70, prosa K 10 40—1100,
vikve K 00-00—1000, hrachu K 18-50—1860, dočky
K 00:00—00:00, jahel K 18:00, krap K16-00-—40'00,
bramborá K %240—260, jetelového semene bílého
K 00:00—00'00, jetelového semene růžáku K 0000
—00:00, máku K 24:00—32:00, Iněného semene K 14:00
—1600, 100kg. žit. otrabK 11:00,pšenič.otrab K 10'25,
1 kg. másla K 224—2-40, 1 kg. sádla vepřového K
1-60—1-76, tvarohu k 0-82—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 240—3060, jeden hl. cibule K
8 60—400, jedna kopa drobné zeleniny K 040 —3"00,
1 kopa zelí 4:00—800 K, 1 pytel mrkve 1:80—2'00,
4 hl. švestek K5-00— 6-40, 1 kopa petržele K 0-00-—0"00,
1 kopa celere K 0:00—0'00.

Kathrelnerova o 0 0.0«
sladová káva Kneippova

sb čb ksl0
Josef Neškudla,

c a kr. dv. dodavatel

v Jablomném nad Orl. č. d. 66

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvn
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k, dy. výrobní závod

všech kostelních paramentů
praporů a kovového náčiní. — Illuetr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.



Bpolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
ložených výkresů, mešní
roucha, přikrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor

náležejí.
oi před

měty
levně a

přesně
shoto

První český katolický závod ve Vídni,
o

Františekuber( K

Dílna ku vyšívání
"a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeat d.

"A021TK 4

Vídeň,
VII. 0., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Na čišnictví
přijme se hoch slušného zevnějšku, který čá

Vyznamenán nejvyššími čestnými cenami!

P | J. Anděla

Šxa zámořský prášek
Ochran. ansmka

uumrcuje s Jistotoa:
štěnice, blechy, šváby, moly, rasy, mouchy, mra

vence, roztoč ptačí, vůbec všechen hmyz.
Továrra a vývoz n

J. Anděla, drogerie „u černého psa“
v Praze I., Husova tř. č. 18.

V Hradci Králové pravý u pana Karla J.
Dixe, medic. droguerie,

Sklady na venkově všady označeny Andělovými
plakáty s černým psem.

Velká úspora pro každého. |
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chralně známé

držadlo kalhot
E224 (PatentNovotný).
To sené poskytuje příné. volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přesvědčení zjisti netušené ,
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.

Eroriajnoe se

krám a Dyl. ©
V domě čís. 36 na Velkém náměstí se

uprázdní velký a pohodlný krám k tichému
obchodu se hodící, a byt o 2 pokojích s kus
chyní, komorou a s ostatním příslušenstvím

v I. patře do zada |od I. října (902.
Domu toho je knihovním majitelem bisk,

konsistoriam v Hradci Králové. Kdo by řečené
místnosti najmouti chtěl, ohlasiž se v kance
láři bisk. konsistoře, neb n eprávce domu

Václav Vacek, majitel.

| Založeno r. 1850.
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířvChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

věe silně v ohni zlacené a stříbřené, začseručí
Vlastní výroba umožůuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravyanovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle 8
zašlou se již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatí četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravé kalichů, monstraucí, cihorií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, Inmp, lucereu, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejavě

téjší, patenek atd. co nejvíce.

Soáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; za
lo všem důsť. pp. knčším pošle
se ned franco výbér hodin ka
pesních panských i dámských,
zlatých neb stříbrných, Tulla
atd. — Zlaté zboží, řelězy, ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické zboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di«
vadelníkukátka útd. ==

Ďáclno
Srančák,

RBe00000000000000002000000000000GGADCIOO0TUTOONDUDONONUUU

(re- hodinářský a slatnický závod

oč ne Svoky R

seoprámný— y České Ořebové

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
Po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie. *

BIB“ Výhodné podmínky platební des svý- £

"000000000000BDDODOBUDODOBDAUOODAVEDODO000.0-DOROBCD000000000900000000000OUNAOTATAGUNA

9
oo Se.

č3

stečně německy umí — za velice mírných |“ čls, 62. šení cem. *
podmínek, : i . . |

HótelMERKURv HradciKrálové.DiskKonsistoriumn radníkr, —Ú:

Železný nábytek.
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Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

k duščkám
odporučuji svůj závod sochařsko-kamenický
k provedení prací hřbitovních, jakož i svůj
hojně zásobený sklad

hotových náhrobků
z různých druhů mramorů, žul a sienytů v pro
vedení vkusném, v cenách nejlevnějších. Šou
časně uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí
mého závodu a v práci se nacházejících i ho
tových výrobků. — Závod můj nachází se nyní
ve vlastním nově postaveném domě v ulicí
Čelakovského (před labským mostem).

ZDENKO JEŽEK,
průmysl mramoru a žuly

wHradci Králové.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabizi

>V

BTABŮIŠK JLDOUŠ,

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání,



ČT

Vašnosti!

Přejete li sobě rychle, Jevmě a při
tomelegantně shotovený

oblek - 
svrchník
zimník 
ulster - 

neb jakoukoliv UNIFORMU,
z přinešených látek neb u podepsaného
vybraných, obratte se na

Váci. Hájkav Hradci Králové,
Velké náměstí čís. 132.

Naprotiloterní sběrně.ij
DPD BRODĚDDD

Za hospodyni
přijala by místo slečna v prostředních letech,
české i německá řeči úplně mocná, kteráž již
podobné místo zastávala. — Táž vyzná se úplně
ve vedení domácnosti jakóž i ve vaření, o čemž
vícero výborných vysvědčení po race, Nejraději

na fara, na venkov.
Laskavé nabídky pod značkou A. S. do admi

nistrace tohoto listu.

| ŤOVÁTNAwe
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
o ve Vysokém Mýtě i

KD dříve návodma sušitkování ovoce,splošený sPt3 1. 18896, nejstarší sveho druhu v Čechách 3
— mbízí —

koňak, elivovicí, borovičku, jeřabinku, 1i
rumy a punše, likéry, sladké ovocné- |;
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici

jl naln),vinasladká svíno Šumivé (šampaňské.)
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a vý
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

p ěhmné P rano: medailíst adiplomemslatémedaslle,a mnohýmiji
nýmidiplomys právemrašeníslatémedaile.

Vzorky zdarma a franko.

ČES

Navštívenky
všech druhů

nabízí

Biskupská
knihtiskárna.

4

Turecký med výborný diaetetický
ochranný prostředek co
takový i všade uznán

parfamnje dech,
uklidňoje | hla
aivky, pro pěvce
a řečníky důle
žité, pro. ele

gentní svět neocenitelné. Jediné pravé, záko
nem chráněné vyrábí

První česká akciová společnost to
váren na orientální cukrovinky Ačo

koládu dříveA. Maršner,
Královské Vinohrady.

K dostání v lékárnách, u kupců, Jahůdkářů,
droguistů, cukrářů atd.

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký zárod
pro

malbu oken kostelních
PRAHA,

č. 145 st., Molá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

SE bu dodání oken chrámových,
vhod nejjednoduššíhoaž k boha

tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelešnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatné, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OR“ Neačetnáveřejnái písemnépochvalnáumání.ij

Založeno roku 1836.

Josef Pilnáček

liho i d

bbbbbbkbbbbbbbbb

voskové
polovoskové

v Hradei Král.

TTTTTTTTTTTTTTETTTVT

ETa

usavírá

PRAKTIKANT
(Pikolo)

přijme se v hotelu „u černého koně“
v Hradci Králové.

Dotasy přijímá J. Bařtipán, hotelier

DO000000000
Modní výrobu

lynokrojůzp
pro důst, duchovenstvo,

G K úředníky a c,a k. důstojníky,
jakož i

všechobleků
panských

z látek anglických, francouz
ských, brněnských a hampo
leckých za ceny nejlevnější

doporučuje

Karel Nekola v Hradci Kr.,
Malé náměstí čís. 12, I. posch.

OOO000000

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křestanského, svépomocného
lidového podniku

„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 fránco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

zdravé, suché
kupuje za nejvyšší ceny

PIVOVAR
právovarního měšťanstva

wHradci Králové.
k8x



Příloha
Beseda.

Zrno velké jako slepičí vejoe.
Z Lva Tolstého „Nár. pověstí“ přeložil P. Ž.

Jednou našli děti v rokli věc jakous,

velkoujako slepičí vejce, se žlábkem na vrchua podobnou zrna. Člověk, jenž šel kolem,
viděl to u dětí, koupil za pětník, dovezl do
města a prodal carovi jako vzácnost.

Gar svolal mudrce a kázal jim, aby vy
zkoumali, co je to, vejce-Ji či srno.

Madrci přemýšleli, ale odpovědi dáti ne
mohli. .

Záhadná věc ležela na okně. Vletěla sle
pice, počalaklovati, až proklovala díru. Všichni
nyní viděli, že je to — zrno. Přišli mudrci a
řekli carovi: „Jest to zrnol“

Car se podivil a velel mudrcům, aby
zvěděli, kde a kdy takové zrno se zrodilo. —
Domali, dumali mudrci, bledali v knihách —
ale ničeho nenašli,

Přišli k cara a praví: „Nemůžeme dáti
odpovědi. V knihách našich ničeho o tom není
zaznamenáno, Jest třeba ptáti se mužíkův,
alyšel-li kdo ze starců, kdy a kde takové zrno
geli“.

Car tedy rozkázal, aby k němu přivedli
starého sedláka. Vyhledali starce, přivedli
k carovi. Přišel stařec sivý, bezzubý, 8 namá
báním vbelhal se na dvou berlách.

Car ukázal mu zrno. Ale stařec už nevidí;
z polovice prohlédl, z polovicerakama obmatal.

Uar se ho otázal : „Víš-li, staroušku, kde
takovéto zrno se zrodilo? Sival jsi sám na
avém poli takového obilí? Nebo kupoval jsi
někde za svého života takového zrní?“

Stařík byl hluchý, stěží jen slyšel, stěží
porozuměl. Odpověděl: „Ne, na svém poli
takového obilí jsem nesíval, ani nežal, ani ne

"kupovával. Když kupovali obilí, vždy bylo
zrno drobně. Ale třeba jest, zeptati se mého
otce. Možno, že on elýchal, kde takové
zrno 80 rodilo“. ,

Poslal car pro starcova otce a nařídil,
aby ho k němu přivedli.

Našli i otce starcova a přivedli k carovi.
Přišel stařeček o jedné berle. Car ukázal

ma zrno. Stařec ještě vidí, dobře si prohlédl
zrno.

Car se ho tázal: „Víš, etařečku, kde se
takové zrno rodilo? Sival jsi sám aa svém poli
takového obilí? Nebo kupovával jsi takového
zrní? Ač nedoslýchavý byl stařeček, přece
lépe slyšel než syn.

„Ne“, praví, „na svém poli takového zrna
wem nesival, ani nežal. Ani jsem nekupoval,
ežto za mého času peněz nebylo. Všickni živili

se svým obilím a v nouzi — druh s druhem
se dělil. Nevím, kde takové zrno se rodilo. Ač
naše zrno bylo větší a vydatnější nynějšího,
řece tak velkého zrní jsem neviděl. Slýcbal

jsem však otce, že za jeho času rodilo se obilí
ještě lepší než uaše, i hrubší a vydatnější bylo.

: Jeho třeba jest se tázat.“
Poslal car pro otce stařečkova. Našli děda

a přivedli k carovi. Vešel k carovi stařec bez
berlí, vešel svižně, i jasné oči měl a hovořil
srozutuitelně,

Car ukázal dědovi zrno. Děd prohlédl si
zrno se všech stran. „Dávno“, praví, „neviděl
jsem starého obilíčka “ Ukousl zrna a pozřel
kousíček. „Totéž zraí“ praví.

„Pověz mi dědoušku, kde a kdy takové
zrno se rodilo. Na svém poli síval-li jsi takové
obilí, nebo u lidí kupoval ?“

Stařec odpověděl: „Takové obilí za mých
časů všude se rodilo. Jím jsem se po celý čas
živil i lidi krmil. Takové zrní jsem síval, žal
i mlátil.“

Car tázal se dále: „Řekni mi ještě, dé
doušku, kupovával-li jsi takové zroí, či sám
na svém poli síval.“

Usmál se stařec. „Za mého času“ praví,
„ani myšlénkonu nedopastil se někdo hříchu,
aby obilí prodával nebo kapoval. A peněz
nikdo neznal — každý měl vlastního obilí do
vůle.“

I tázal se car: „Řekni mi, dědouška, kde
jsi takové obilí síval a kde bylo tvoje pole.“

Řekl děd: „Moje pole byla — země Boží.
Kde jsi zoral — tami pole. Země byla volnou,
svojí jí nenszývali. Svými nazývali pouze svoje
práce.“

„Řekni mi,“ praví car, „ještě dvě věci:
předně, proč dříve se takové zraí rodilo a nyní
ne, — a za druhé, proč tvůj vouk chodí o
dvou borlách, syn o jedné u ty, hle, přišel jsi
zcela volně, oči máš jasné, zaby zdravé i řeč
jsenou! Proč, řekni mi, dědoušku, proč to je ?“

Řekl stařec: „Proto, že přestali lidé ze
svých vlastních prací žít a počali po cisích

mravech bažiti. Za dávna tak nežili. Tehdy
žili dle vůle Boží: svého užívali — a cisího
si meosvojovali.“BE

Zprávy hospodářské.
Cesta k lopšímu.

Za nynějších tísnivých poměrů hospodář
ských spoléhati se pouze nu výnos obilí, jest
zvláště n malorolníka nerozumné. Zde třeba
následovati vzorných hospodářů francouzských
a dánských, kteří mnohdy i při skrovném ma
jetečku zabezpečají si spokojenější živobytí
než rolník český, který drobnostmi opovrhuje
marně touží po statka velikém.

Rolníku, který pouští se v boj za zlepšení
svého postavení, notno opatřiti ge nejdříve pa
pírem a tužkon a s těmito prvními zbraněmi
projíti veškerým hospodářstvím, aby ocenil
svůj majetek, dle výsledku minulých let na
značil všecka možná vydání na následující rok
a ruzvážil, jak asi nastávajícím rokem pro
klouzue.

Je-li na statku nějaký dlub, jest nejlepší
dle možnosti převésti ho na Hypoteční banku,
kde při stejném úrokování uplácí se zároveň
i dluh. Tento převod 8 nepatrnými výlohami
provésti může hospodář sám nebo záložna
Raiffeisenova, která ostatně má býti v každé
pokročilé obci, aby občanům nejen v tísní po
máhala, ale i ku předu je popoháněla.

Mnohý vzdělanější rolník zajisté už četl
o východofrýžských dojných ovcích, které jed
nou budou slušným pramenem příjmů. Aie naši
hospodáři o jich chov nebo obchod 8 nimi 8e
nestarají, ponechávajíce vše velkostatkům A
firmám oěm., ač Gměsíční mládě prodává se
právě po 44 K.

Naříká se, že naše plemeno kozí je přes
příliš zvrhlé a přece nezavádí se u nás statné
a dojné kozy saanské. Za kůzlátko saanské
leckdo by bral až 16 K,

Chovu vepřového dobytka si na statcích
již dosti hledí, ale přece při tom nevybírá se
vhodné plemeno. Křížené malé nebo velké
yorkshirské plemeno za nynější drahoty masa
rychle by se rozprodalo. Kdyby se chudším
vrstvám vesnického obyvatelstva umožnilo při
vydělati si něco výkrmem vepřového dobytka
jako dříve chovem bagounů uherských, udrželo
by se na venkově dosti zemědělského obyvatel
stva ku práci polní tak nutného.

Chov slepic považaje mnohá hospodyně
za nutné zlo. Kdyby počítala a něčemu se
z knížek přinčila, 8 radostí by pak dolébajícím
sousedkám vajíčka vlašek nebo houdanek,
minorek atd. prodávala po 20—40 h; a slepička
nebo kohoutek za 4—10 K není také vzácností.

Letos na jaře byla čilá poptávka po
obrovských husách emdenských a pomořan
ských, jichž kus se platí za 16 K a vejce až
za 2 K. Ale přemnohým hospodyňkám ani ne
napadne domáeí plémě chovem obrovských
hus ušlechtiti a něco si tak přivydělati. Rovněž
i kachny, byť byly i pegioské, darmo prý
zahradu poplouhají; proto nic takového.

Pod střechou v každé chaloupce tolik
místa, ale málokdy odtud z holobníka zavrká
boloobek vzácnějšího druhu. Koupí se párek
obyčejných holabů, vstrčí se do budníku a je
vše hotovo. Že se na př. pár pěkných modrých
kamzlů neb řírnanů prodává za 6—8 K, leckdo
se podiví.

Na řadě jsou králíci na př. belgičtí a
angličtí obři, jichž mládě cení se i na 12 K.
Kůže stříbraých králíků kupnje se za 1 K.
Maso řádně pěstěných králíků za nynější
draboty masa bylo by vzácným pokrmem.

Na blídání mohlo by se použiti vzác
nějších druhů psů, již by pak i odprodejem
mláďat přispívali k lepšímu výnosu hospodář
ství.

V zahradách našich rolníků dosud jest
skryt vzácný poklad. Na výslunných místech
postrádáme téměř všade ušlechtilých druhů
broskví a meraňek, není tam vídati řádně
pěstěného drobného ovoce, angreštu, rybízu a
malin a vzácnějšího jadrného tabulového ovoce
si také příliš nehledíme. Teprv tehdy nás to
z lhostejnosti vyroší, až na našem stolku
ocitne se ovoce tyrolské nebo americké.

O oživení zahrad včeličkami také se
nedbá. Kčemu se vystaviti bolestnému píchání?
Přes tu bolest některý rozumnější včelař do
káže, že v příznivém roce už od patero včelstev
dosíci lze i metrického centu medu v ceně nej
méně 120 K.

Takové drobné práci se některý rolník
zajisté s pohrdáním pousměje a namítne, že

, nemá času 8 tím si hráti. Ale kdo má dobrou
vůli, snadno vše provede i v čase volném a
potěší se i z té hromádky grošíků, kterými
8e přirozumném počítání jistě kapsa jeho naplní.

Literatura.
Bitva u Tovačova-Dubu. Pod tímto názvem

vyšel právě nákladem knihkapectví A. Píšy v Brně
spis, v němž antor p. 0. Loserth líčí velmi zajímavým
způsobem erážku prusko-rakouskou u Tovačova. Dubu
15. července r. 1866. Kaofžka stojí i s poštovným 60
hal. — Tamtéž vyšlo též: Chanra, Válka prasko-ra
kouská, jež obsabuje obšírnější popis celé války pra
sko-rakoneké. Cena K 1-—, poštou K 1-10. Cena obou
spisů poštou K 170 h. Obojí svému čtenářstva
doporučujeme.

0 první pomocípři úrazech. Od Dr. Fr. Za
hradaického. Lidových rozprav lékařských řada III., č. 6,
Spisem tímto má býti umožněno i laikovi přiučiti se
všem pok,nům a radám, kterých dlužno šetřiti při
vykonávání služeb samaritánských. Cena 1 K 20 b.
Nákladem J. Otty v Praze.

Dědictví sv. Ludmily čili Zlatá Kniha v Pí
sku vydává každoročně pro avé údy: Zlaté Lístky
pro hochy a dívky až do 12 jejich roku a Zlaté Kla
sy pro dívky od 12 až do 20 let, hodící se i pro mlá
dež mužskou. Za vklad 6 K stává se dítě údem Děd.
sv. Ludmily až do 20. r., za kterýž čas obdrží celkem
20 knih. Za vklad 4 K stává ee hoch nes dívka údem
na dobu 12 let atd. Letoění podíly, jež spořádali ka
novník Fr. Pech, $ prof. J. Nedvídek a kaplan J. Ši
mek, vynikají znamenitým obsahem a prodávají 86
po 80 b.

Kazatel, homiletický čtvrtletník. Redakcí dra.
Jos. Zahradníka a dr. R. Neuschla. Ročník IX., č. 4.
obsahuje | řeči nedělní a aváteční, řeči příležitostné,
část vědeckou a přílohu sociálně homiletickou. Ná
kladem kmihkupectví R. Prombergra v Olomunci. Před
platné na rok 7 K.

Plzeň s okolím a Český Les. Napsal J. Kať.
ka. X. díl Kafkova illastrovaného průvodce po král.
Českém. Nákladem dr. Ed. Gregra v Praze. Cena 2 K.

„Anděl Strášný“ je časopis pro naši mládež,
který svými lahodně psanými články z okolí dítek
volenými poutá a zaujímá útlou mysl dítek, bndí
v ních lásku k dobré knize, vlévá do srdcí jejich: lá
sku k Bohu a přírodě, ušlechťaje jejich mravy, pod
poruje účinnou lásku k mateřskému jazyku a k ná
roda, poskytaje jim „Strýčkovými ořechy“ příležitost
v prázdných chvílích brousiti zoubky mladého svého
vtipu na rebnsech, koníčcích a bádankách, atd. —
Obsah je volen tak, že i dospělí sáhnouce ve volných
chvílích po „Anděla Strážném“ mile se pobaví. Na
ročník „Anděla Strážného“ o 10 číslech předplácí se
celoročně 1:60 K vadministraci v Brně, Dominikánská
ulice čís. 4.
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Umělecký závod
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Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"jiš

WB“ Boží hroby, "ij
WB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
OOOOOOOOO

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

OO0000000000000

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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.



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 věžních hodin se záru
kou, Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Juste Vodičkuuaubry,láh.© 64 haléřů. -- Kance
lářské lepidlo, láhv.

50 h. — Lepidlo na sklo a porcelán, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny na oděva, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny inkoustové na papíru, lábv.
560h. — Esenci na ram kubanský, 64 h. —

Proti předem zaslanému obnosn zasílá

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

severo-východní Čechy.

Vše 8 návody k upo

TKNNTOHOMEENUMNE

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře vo VYýprachtieich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se na požádání franko zašlou.

zu

———
Oltáře,sochy aJ.

ve vkusném a levném provedení
přesně dle předpisů církevních v každém slohu

odporučuje Úrma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1858.
Fotografle a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospnětyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

ld
Výhodné pronajmutí

krámu
s bytem nebobez něho, v obci královéhradec
kého okresu malou půlhodinku od města a ná
dražní stanice vzdáleného. — Hodí se nejlépe
pro obchod se smíšeným zbožím, krupaře neb
pekaře bez konkurence. Chléb možno dodávati
od města, kde více průmyslových podniků stává.

Bližší sdělí administrace t. l.

TAKY | "Kars
zlatých a stříbr. hodinář a zlatní!
skvostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

v Rychnově n. K.

přísežný znalec
c. k. okr. soudu

"Obrázkové
čenníky zašle.

Langhans ce.k. dvorní fotograf odporučaje otěn.
P. T. obecenstva svůj v Král. Hradel (v Adal

bertinu) nově zařízený závod fotografický.

Jménofirmy ručí za nejlepšíobsluhu.

Kostelní náčiní
Bag“ vlastnívýroby"i

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-L.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.
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Vašnosti!
Přejete li sobě rychle, levmě a při

tom elegantmě zhotovený

oblek - 
svrchník
zimník
ulster - 

neb jakoukoliv UNIFORMU,
z přinešených látek neb u podepsaného
vybraných, obraťte se na

č Váci. Hájka v Hradci Králové,
Velké náměstí čís. 132.

Naprotiloterní sběrně.(jj
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Za hospodyni
přijala by místo slečna v prostředních letech,
české i německé řeči úplně mocná, kteráž již
podobné místo zastávala. — Táž vyzná se úplně
ve vedení domácnosti jakož i ve vaření, o čemž
vícero výborných vysvědčení po race. Nejraději

na fara, na venkov.
Laskavé nabídky pod značkou A. S. do admi

nistrace tohoto listu.

TOVárnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

UG Jos. Tomášek
B ve Vysokém Mýtě
Pu dříve závod na sušitkování ovoce,s
(43 r- 1886, nejstarší svého druhu v
PJ) — nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punče, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borvkové (medici
nalní)vina sladká avíno šumivé (šanpaňské.)
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti welmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení avlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatiií
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomy s právem ražení slatémedaile.

Vzorky zdarma a iranko.

všechmožných druhů, olejomalby a amě
lecké reprodukce. Bochy všech velikostí,

kříže,římay, lišty a růsné umělecké výrobky.

Veškeré druhy papíru,

— DOPISNICE —rý
Ojetý, půlkrytýkočár

levně na prodej u

Čeňka Bubna,
kočárníka v Hradoí Králové.

OW- Tamtéž jsou nové kočáry nejnovějších vzorů
stále na skledě. fil +i

v '
n

"yŠpÍn
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I.,

č. 145 et., Melá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuie 8e

IE ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelešnými rámy, st

lémi 4 vsascním.

AJE Veškerérozpočty akiszy i odbornárada bezplatně, bezevší sávaznosti
ku definitivní objednávce.

SNB"Nesčetnávořejnái písemná pochvalná uznání. "ij

Založeno roku 1836.

továrna na svíčky voskové

Josef Pilnáček
s Starýsolidníčeskýzávod,

Doporuč
liho i d
Nejjemnější druh

bbbbbhbbbbbb

bbábábbbá

a jiné, parní bělidlo vosku

v Hradei Král.
založený r. 1809 a doporučený
konsistofev HradoiKrálové"u

ky a jiné.
u domácí.

TTTETTTTTTTFTVÝVYTA

oExrcelencepanaKarla
rálovatví Českém.
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aneční %

= hodiny
V. Čtvrtečky v Hradci Kr.

Ve dvoraně Adalbertina pro pp. studující ve
středa a v sobotu od šesté do půl deváté hod,

Jiný kure pro pány v obchodecha jinak
zaměstnané ve čtvrtek s v neděli od osmé do
půl jedenácté bod. ve dvoraně měšť.besedy.

Téžsoukromé hodiny ae udílejí dle ústního
dohodnntí.

| Přihlášky každodenně v domě na sv.-Janskémnáměstí č. 74 I. poschodí.

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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Přihromadném objednání větší výhody.

Též ne splátky bez svýšení cen!

č THB GRESHAN*
společnost

ku pojišťování důchodů na život
"V LONDYNE,

stojící pod dozorem rakouské a anglické.vlády.
Záleba společnosti u ©.k. státní ústřední

pokladny ve Vídni, k zabezpečení všech v Ra
kousku pojištěných členů svých, činila dne
1 února 1902

280374858 K 10h——==
Prospekty, zprávy a nové sazby conejochot

něji zdarma udělojí a přibláškypřijímají :
Pobočka pro Rakousko ve Vídni L.

Gizelastrasse 1; (palác majetek společnosti).
Podřiditeletví pro král České

v Praze, Václavské náměstí 66; (palác majetek
gpolečnosti).

Hlavní jedmatelství pre Hradec
Králové u Boh. Tolmana, em. knibkupce, Velké
náněstí č. 26 (přízemí, přes dvůr)

Společnost ráda přijme jednatele, bodící se
k získávání pojištění na život, a to za výhodných
podmínek.
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Oprava. V předešlém čísle Obnovy
v úvodním článku „Dvě sestry“ ve slonpci
druhém, v odstavci 4. „A od těchto dvou sester
atd.“ dvojice slov třikrát (v řádku 2., 3., 10. a
20.) tu uvedená má zníti „svobodosmyslnost a
kapsa“ na místo „svobudomyslnost a kapsa“.

Vítězné sloupy.
Jakživ jsem nebyl v Berlíně. Až letos

jsem se tam přece podíval a to 8 pány, kteří
mne moc rádi nemají. Jeden z nich je redaktor
časopisu „Has“ — pan Pelíšek, ev. ref. farář
v Semtěši, a druhý je jeho spolupracovník,
pan Kozák, ev. ref, farář v Čáslavi. — To že
není možná, to že snad jen žertaja? — Inu,
abych se přiznal, by) jsem tam s nimi jen
v duchu a to, když až zase byli doma, a když
„Hus“ přicesl zprávu o té jejich cestě, a když
nám zvěstoval, že celkový dojem té jejich
cesty byl trachlivý, až k pláči žalostný. Tře
bas jsem katolík čili jak páni říkají „klerikál,“
zůstalo mi přece aspoň kousek srdce v těle a
je mi každého i mého nepřítele líto, když

pláče. .
A co že ty pány tak rozplakalo? Zašli

v Berlíně ka braniborské bráně a shledali tam
prušáckou „Siegeseáule,“ vítězný sloup posta
vený na památka vítězství, jichž Prašáci do
byli v krvavých vojnách a obzvláště toho z r.
1866. Toto vitězství je na té „Siegessůule“
znázorněno následovně, Jsou tam dva jezdci,
jeden král Vilém a drahý korunní princ Bed
řich. Král dává svému synu ještě na bojišti
nejvyšší řád „pro zásluhu,“ že dospěl v ča3,
právě v nejvyšší čas 8 pomocným vojskem
svým do bitvy. Aby se vědělo, kde to bylo,
stojí v pravo v rohu silniční sloup a na něm
je napsáno: '„ hodiny do Králové Hradce.
V drohém rohu však se krčí známá postuva
sv. Jana Nepomuckého, patrona — páni do
dávají slovíčko „prý“ — české země.

Pro věrného Čecha a příslašníka říše Ra
konské není tahle „Siegessáule“ ovšemk stníchu.
Stál jsem s těmi pány kazateli před ní jen
v duchu, a bylo mi smutno. Ano, zdá se mi,
že mně bylo více smutno než jim. Páni si i
v tom blabokém žaln dovedli z té „Siegessáule“
vyčerpati aspoň něco útěchy pro své prote
stantské srdce. Dokládá totiž ten pan spolu
pracovník a kazatel evaugelia tato slova: Ne
dovedl, nedovedl český patron ochrániti českou
zemi roku 1866. — Tohle bych se bál napsat,
poněvadž se domnívám, že to je posměch
z katolického náboženství. Ale něco se musí
těm pánům v tot ohledu prominout. Největší
neznabožský, ale při tom evaugelický professor
Harnack se vyjádřil a přiznal, že protestan
tismus je schneidig (čti Šnajdyk, řezavý). A
proto což divu, že i páni od „Husa“ jsou vždy
Šnajdyk, zavadí-li o něco katolického; a přejme
jim to, když je ta řezavost v žalu potěší. Ale
kdo se po léta s jejích spisy a časopisy za
bývá, kdyby byl dobrák jako kuře, zkazí se,
a ani nepozoruje a stává se taky „šnajdyk.“
Nezapírám toho, že hned, jak jsem tenhle
roubavý vtip o 8v. Janu přečetl, se ve mně
vzbudila „šnajdyk“ myšlénka a povídám: Na
Bílé Hoře byli protestnntští vzbouřenci takřka
za několik minut poraženi. Nedovedl, nedovedl
je roku 1620 ochrániti ani Švýcarský Kalvín,
ani německý Lutr.

Ovšem bylo dobře, že toho nedovedli.
Neboť kdyby se tak bylo stalo, nebylo dy dnes
českého jasyka více! Ale že svatý Jan Nepo
mucký neocbránil roku 1866 českou zemi, to
bylo konečně taky dobře. A proč? Předně
česká země měla ovšem veliké utrpení roko
toho, ale o její vítězství se tu nejednalo. Vdžyť
to přecevšickni, kteří jsme tenkráte již čísti
uměli, víme, že to byla válka „Němců s Němci.“
A pak! Česká země měla z toho vítězství Pra
šáků jen užitek. Krví českouu Hradce vylitou
byli jsme vykoupení s „Německého Buntu“ čilé
vyloučení z německé říše. A tak, ač jako pří

V Hradci Králové, dne 3. října 1902.

slušník Rakouska každý z nás toho pruského
vítězství želel, jako Čech může Prušákům ta
hle „Sirgessůnle“ přáti. Ano, ani jako katolíci
tak příliš netrachlíme, že se na ten vítězný
eloup dostal taky jako náznak protestantstvím
poraženého katolicismu (rakouského) svatý Jan.
Jestliže se Prusko chlubí, že svými zadovkami
dokázalo, jak proti katolicismu je „šnajdyk“
protestantství, čili jestliže si na tom zakládá,
že protestantství nad katolictvím vítězí silou
a mocí vojenskou, tedy násilím, ta mu z celého
srdce tu radost přejeme. Známo jest, že proťe
stantství násiím knížat německých dle zásady, čí
kraj toho i nábošenství, katolicismus vyhubilo. A
proto z celého srdce, kdyby to jinak zpeuctě
ním uašeho náboženství nebylo, to protestan
tismu přejeme, že se chlubí, jak kanony, bo
dáky a zadovkami — a při tom i periidií
(zrádným chytráctvím) Bismarkovou. zvítězilo
nad katolictvím. ,

Ale všude v životě lidském střídá se
radost a žalost. Sotva že z toho pokořeného
svatého Jana nastala radost, dostavila se ihned
žalost. I v Čechách na náměstích jsou vítězné
sloupy. A jako druhdy Jeremiáš Ikal — vy
všickni, kteří jdete touto cestou, pozorujte a
vizte, je li bolest, jako bolest má — tak musí
každé „šnajd7k“ srdce lkáti; vítězné ty slonpy
jsou sloupy mariánské, které se prý počaly
stavět až po vítězství katolicismu nad prote
stantstvím.

Nevím, je li tomu tak. Ale mnoho bych
se o to příti nechtěl. V Poděbradech stojí
nejen vítězný takový slonp na náměstí, ale
byla tam, kudy se jde „na průhon“, socha Ro
dičky Boží, na které opravda psáno bylo, že
je postavena na památku vyhubení kacířství
z Poděbrad. Nyní tam už není. Ocitla se při
zdi na cestě ku Zboží. Ale i kdyby tomu tak
vůbec bylo, přece jen nepředpojatý Čech tolik
nad tím jako Jeremiáš naříkati nebude. Je
dějepisnou událostí, že na Bílé Hoře vojsko
královské —čili jak se říká katolické —mělo
za heslo válečné „Maria.“ A proto zbožnost
katolická přičítá to vítězství a s ním zachrá
uění víry katolické v Čechách — Panně Marii.
Proto je v Praze i v Římě chrám „Maria de
victoria,“ Panny Marie vítězné. Ale páni za
pomínají, že to vítězství nad. protestantismem
js taky vítězstvím českého jazyka nad němec
kým, a že tato „ochrana Panny Marie“ jest
gzachráněním českého národa před zahynulím, ješ
mu cizí protestantismusa Němec chystal. A proto
jen protestantské srdce může truchlit nad tě
mito vítěznými sloupy mariánskými. Kdopravý,
rozvážný Čech, nehledí li na ně jen jako na
sochy náboženské, vidf v nich vítdzsťví českého
jasyka.

Ovšem při takovémto výkladu „páni“ a
8 nimi všecka česká svobodomyslnost a všecken
radikalismas si bude mysliti. že jsme se snad
zbláznili. Ale uf se páni podívají do evanjelia
a do knihy Skutků apoštolských, tam se dočtou,
že o někom nad nás neskonale povýšeném jeho
příbuzní se domýšleli, že se zbláznil a svatému
Pavlovi bylo řečeno, žešílí. A přece na straně
těch, kteří za blázny vyhlášení byli, byla
pravda, a jejich učení a přesvědčení to bylo,
které vítězně přemohlo svět.

A ta mi napadá jeden Jiný vítězný sloup.
Stojí v Římě před velechrámem svatého Petra
a je na něm nápis: Christus vincit, Christus
regnat, Christus imperat, t. j. Kristus vítězí,
Kristus kraloje, Kristus (jako císař) vládne,
Páni ovšem myslí, že jsme tak zkaženi, že
ani Krista nemáme. A zatím je to naopak.
Nejpevněji víru v Krista, Syna Božího, drží právě
la nenáviděná církev katolická.

A právě vlasti naší nastává, jak se zdá,
nový boj Krista — toho nezměnitelného, toho
Syna Božího dle učení katolického, s prote
stantismem německým, který dovoluje každémo
o Kristu si mysliti, cokoliv chce. A právě tím
to je, že až k amrti seslabený protestantismus
nejde na nás silou docha, protože jí už nemá.
A ten vítězný sloop, pomník násilí a bezpráví
tam v Berlíně nahání podnes strachu Vídni a
k tomu se přidávají německé peníze.

Ročník VIII.

Ale jako v čas bitvy na Bílé Hoře jde
8 tím protestantismem opět němectví.Postaví-li
tento protestantismus nějaký vítězný sloup
v Praze, pak to bude náznak konečného vítěz
ství praského němectví nad českým národem.
Nový vítězný sloup protestantismu v Praze
bude náhrobkem českého národa.

A jaká skupina osob mohla by pak přijíti
na tento náhrobek českého národa? Číním
následující návrh. Na vrchol bych napsal:
Prus vítězí, Prus kraluje, Prus císařuje. Do
prostřed bych pak postavil pruského vojáka
S piklhaubnou na hlavě, po jedné straně jeho
skupinu kanonů a pušek a po druhé straně
skupinu německých pastorů s biblí v ruce,
v které však scházejí listy, ale na jichž des
kách zlatými literami psáno jest: Každý si
věří co chce, a třebas taky nic. Níže na levo
dal bych dvě klečící postavy. Jedna má malý
vousek pod nosera, vílé rukavičky a čamaru
s malými jen sponkami pro knoflíky; nad ní
vznáší se nápis „český svobodomysiník“ a
v sepjatých rukon drží německou mluvuici.
Drubá pak má plnovous a čamaru se širokými
Sňůrami. Nad postavou tou je nápis „český
radikál;“ vyplazený jazyk její vyřezává pruský
felbebl. Na druhé straně stojí — ne klečí —
professor Masařík — na jehož prsa připíná
pruský „Landrath“ —-jako u nás okresní hejt
man — řád pro zásluhy a vedle něho sice
stojí, ale se zády zkřivenými pastor Dušek
z Kolína s listinou, kterou je jmenován „obr
saperintendentein“ v Novém Prusku (v bývalém
Českém království.)

Nevím, byl-li by tento můj návrh přijat.
Ale tolik je jisto, že by si naši svobodomysl
níci a radikálové taky řád nějaký zasloužili.
Pracují svým nesmyslným bojemproti katolicismu
Prusku jen do rukou, ale že by, kdyby k těm
věcem došlo, na kolena padli n šm.hem zu
Němce se hlásili, jest jistá věc. A pan Dušek,
který se nedávno v Kasselu s německými pa
story o zničení katolicismu radil a tím „otce
své,“ kteří Švejdy do Čech vodili, následoval,
by si zajisté tu odměnu zasloužil. Že by za to
hřbet svůj před piklhaubnou do náležité hloubky
ohnul, nepochybuji ani dost málo.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 1. října

(Nápadná opomenutí při pohřbu osmačtyřicátníka
Josefa Šestáka. — Několik poznámek k tomu, že

mladočeští vůdcové mluví o oposici vládě).

Minulý týden prokmitla pražskými listy
zpráva, že zde skonal v 76. roce svého věku
p. Josef Šesták. Při zprávě té uvedena byla
více méně stručná data ze života zesnulého,
jehož napotom z chrámu sv. Ifaštala ke hrobu
doprovodil hlouček lidí, jež by na prstech
spočítal, ačkoliv Josef Šesták byl jednímz nej
účinnějších a nejzasloužilejších osmačtyřicát
níků. Ne že bychom chtěli dodatečně hrob
ctihodného vlastence otevírati, ale chceme uká
zati k tomu, jak v jistých kruzích naší české
společnosti. jež se do popředí derou a tlačí, spo
lečenská slušnost spadá pod nejnižší úroveň, již

obecný mrav a běžné způsoby předpisují.osef Šesták býval od založení „Sokola“
s Fignerem a Tyršom nejhorlivějším jeho členem,
jsa snad po celých prvních deset let jednatelem
jeho pražské mateřské jednoty. Za jednatelo
vání Šestákova byla postavena tělocvična praž
ského „Sokola“, za jednatelování Šestákova
„Sokol“ byl zorganisován tak, že napotom jeho
Činovnictví ve společnosti něco znamenalo.
Proto chudič.ý, nadšený Šesták, který se dal
jako žurnalista pro své státoprávní české sta
povisko z redakce „Pražských Novin“ propustit,
postoupil je své doby silám mladším, což však
neznamenalo, že se musilo v pražském „Sokole“



na prvníhoa dlouholetého jeho jednatele, jenž
se skutečně spravoval heslem „ni zisk, ni sláva“,
tak zapomínati, jako 8e naň zapomuělo. Pražský
„Sokol“, třebas že stařičký Josef Šesták ve sva
tohaštalské čtvrti jako chudičký kmet skonal,
nemusil zapomínati na svého prvního dlouho

letého a zasloušilého skromnéhojednatele, a byloto pro pražský „Sokol“ nectí, že Jos. Sestáka
ke hrobu obvyklým spůsobem nedoprovodil.
To bylo opomenatí, jaké se neodpouští a jaké
se uepřehlíží.

Když pak r. 1880. zemřel zakladatel a
vůdce mladočeské strany dr. Karel Sladkovský,
tu to byl Josef Šesták, který se s horlivostí
mladickou ujal péče, aby hrob Sladkovského
na Volšanech označen byl důstojným pomníkem,
což se stalo skutkem r. 1883. Když pak r. 1888
zemřel mladočeský publicista a redaktor „Ná
rodních Listů“ Josef Barák, který měl o vzmo
žení a sesílení mladočeské strany nejpřednější
zásluhy, byl to opět Josef Šesták, kdo se ve
přední řadě o to staral, aby i Barákovi postaven
byl veřejnému jeho významu příslašný pomník,
což bylo r. 1885 provedeno. Těmito skutky
získal si Josef Šesták o mladočeskou stranu
v době, kdy Mladodechem býti nebývalo zrovna
výhodou, zásluhy nepopíratelné u prokázal jí
tím, že se o slavné označení hrobů nejpředněj
ších její mužů tak horlivě staral, služby ceny
nemalé. Dr. Karel Sladkovský i Jovef Barák,
pro něž se Šesták o pomníky staral, byli re
daktory „Národních Listů“ a za to „Národní
Listy“ neměly pro Šestáka tolik ctí a vážnosti,
aby o jeho pohřbu několika řádečky se zmí
nily. Zesnulému Šestákovi ovšem tím sice ne
ublížily, tomu to je dnes jedno, ale opomenutí
toto „Národním Listům“ zrovna přílišnou pa
rádu nedělá.

Že klub národní strany svobodomyslné
nepokládal za potřebné, aby památku Šestákovu
přiměřenou účastí svou na jeho pohřbu zaslou
ženě uctil, to svědčí, ža z jeho tradicí poli
tické zásady dra. Sladkovského a Jos. Baráka
dávno vyvětraly a že dnes mladočeské vedení
representují pánové se zásadami „kam vítr,
tam plášť“. Nerač to nikdo pokládati za ně
jakou výtku pánům těm, my tím pouze kon
statujeme faktický stav věcí, jak se vůči ve
řejuvsti jeví. Proto jenom také jsme se o ná
padných opomenutích při pohřbu Jos. Šestáka
patrných šíře rozepsali.

Jenerální štáb mladočeské strany posky
tuje nyní podívanou skutečně zajímavou a na
nejvýš zábavnou. Jsa bez vlastní pevné žurna

FEUILLETON.
Paběrky z radního zasedání v Hradci Krá

lové z roku 1915.

Na radních křeslech, kde dříve zasedali kle
rikálové a obojaci, bezpáteřní Mladočeši, trůní
smetana zdejšího osvíceného pokrokářstva; jako
triumfální znamení novédoby snášelivosti a bratrství
sedí na dvou stolicích starší pánové s nosy trochu
kostrbatými. Pánové u vědomí významného okam
žiku sedí vážné, tak vážné, že na žádném není
znáti bývalého »Mrfafistu«, Jednání postupuje
rychle stručně a způscbem poněkud nezvyklým
zkrátka pokrokově,

V službách osvěty zešedivělý doktor A po
vstává velebně jako Agamemnon v radě Achajců
a hlasem citově prochvělým nad med sladší slova
perutná promlouvá: »Drazí bratři! V posvátném
pětistém jubileu umučení prvního českého pokro
káře počněme ve jménu osvěty, pokroku a svobody
své jeananí. Jen krátká časová mezeru nás dělí od
černého roku 1902, kdy hejno klerikálních havranů
slétlo se na husitskou dlažbu obce naší, nezbedným
triumfem všecko pokrokářstvo zdejší provokujíc;
zdálo se tehdy, že hustý mrak téchto černých
ptáků na dlouhá léta u nás zastíní jasné slunce
osvěty, a hle, nyní se tato černá havěť rozprchla
do skrýší svých, neškodíc nikomu. My jsmei
v tehdejším čase důvěřovali síle mozků svých a
skutečné závity našich mozků zhutnělý tak do=
konale, že vlastní silou zpřetrhali jsme sítě kleri
kálních lovců; bohyně »Osvěta« tak pevně vložila
žezlo vlády do našich pokrokových dlaní, že mů
žeme nyní se všemi klerikálními ústavy naložiti
tak, jak osvícená vláda francouzská před lety na
ložila se zpátečnickými kláštery. Sláva francouzským
pokrokářům, prvním harcovníkům za ty ideály,
jež se nyní i v zemi Husově utěšené v rozsáhlé
míře uskutečňují! (Volíní: Sláva jiml)

Musili jsme ovšem tento slavnostní okamžik
vybojovati často spíše silou svých sevřených řad
než appelem na osvícený rozum, poněvadž byla
se zpátečníky těžká řeč. Ale to. naší práci lesku
neubírá; vždyť naši pokrokoví předkové Táboři
na všech místech užívali raději nejpádnější síly než
nějaké disputace a přece by každý pokrokový Čech
jejich kulturní cepy líbal. (Tak jest!) Dnešní naše
jednání má program nemalý; musíme specielně
určiti, jaký úřad každý z nás v příští pokrokové
práci má zaujímati, dále jak naložiti s církevními

listické opory, neboť jenom leda blázínek by
růsné politické kotrmelcs a kumŠty mlado
českých výtečníků hájil, vypouští přes tu chvíli
kachnu, že prý zamýšlí vydávati brsy zvláštní
nový mladočeský denník a brzy zase týdenolk.
Na takové strašáky naše publikam již tak si
uvyklo, že 60 jim více ani nesměje.

Vrcholem pak komiky, kterouš nyní je
nerální štáb mladočeské strany českou i ně
meckou -eřejnost, jakož i vládní krahy baví,
jest vyhrožování, že prý půjde ve příštím ra
sedání říšské rady do — oposice proti vládě.
Ačkoliv i nejradikálnější radikálové dávno již
Mladočechy k něčemu podobnéma nabádati
přestali, majíce to od nich za věc naprosto
nemožnou, předce pánové ti pořád sami mluví
o něčem, co ve skutečnosti a v pravdě pro
váděti nemohou a nebudou. Mladočeští poslanci
mají ve svém středu tolik státních úředníků,
že si nikdo se zdravým rozamem ani předsta
viti nedovede, aby pánové ti oproti vládě ně
jakou bandurskou připustili a spustili. Dále
r. 1898 při jubileu padesátiletého panování
Jeho Veličenstva císaře 4 krále, dále loni při
Jeho návštěvě Prahy a pak při jiných různých
příležitostech bylo se strany vládní tolik mla
dočeských předáků různým spůsobem vyzna
menáno, že dnes při mustrování mladočeských
vůdcovských řad každému pomyšlení se vymyká,
aby pánové ti mohli spustiti nějakou oposici,
která by se musila bráti vážně. Aby hráli ně
jakou komedii, to dnes vejde a proto strašení
jejich oposicí je nevhodnou hračkou k nějaké
další podstatné a pronikavé politické praci
úplně bezrukých osob.

Jenerální štáb mladočeské strany již po
celou řadu let nesvolal druhdy obvyklé sjezdy
zemských důvérníků a rozmnožuje se jako ta
semnice kooptací nových pánů, spůsobem jenom
u řiditelství „České Spořitelny“ obvyklým.
V tom je pouze tea rozdíl, že má na řiditelství
„České Spořitelny“ dozor Jeho Excellence pan
místodržitel, jak v její statatech stojí. Vu
statutech mladočeské strany však doposud nic
o nějakém zeměpanském dozoru nestojí, třebas
že jenerální štáb 3 vysokými vládními kruhy
v té nejlepší shodě žije, což mu úplně a rádi
schvalujeme.

V srpnu t. r. celou českou veřejnost ro
zesmálo trojí zvláštní stanovisko vůdců mla
dočeské strany. Jinak o něm psal p. dr. Pacák
ve svém zvláštním listě z Myzdroje, jinak je
vykládal dr. Žáček v Boskovicích a jinak je
líčil dr. Stránský v Bystřici. I „Šípy“ se toma
posmívaly, nemohouce k tomu salátu všeho
chuti mlčeti. Avšak když se minulý týden sešel
>
institucemi a prořídlým zdejším kněžstvem. Co se
mne týče, nejraději bych všecky domy klerikaly
postavené zoořil; ale poněvadž by město přišlo
o nejkrásnější budovy a poněvadž my sami tak
hnednéco podobného nepostavíme, nechťtyto dony
stojí dále, sloužíce místo tmě zdravému pokroku.
Však sami husité užívali bývalých katolických
kostelů k účelům vlastním a Táboři kostelní
roucha i zlaté nádoby chrámové konfiskovali k vlastní
potřebě. Nechť tedy statky klerikální se stanou
nástrojem pokroku. Žádám svého přítele doktora
B, aby k naší další činnosti též několik poznamek
připojil«.

Tak praví moudrý A a hned'si usedá a jeho
řeči niť hned navazuje jasný B: »Bratři, není Vás
tajno, jak. pronikavou záplavu světelnou vnášel
v středověké tmy slovutný předřečník. Rozžehal
světlo »Poznáníe sice toliko nepřímo, ale přes to
jeho zásluhy jsou obrovské Před volbami do zem=
ského sněmu si mohl na bicyklu nohy ušlapati,
dvoje spodky na dvoukolce při tom tuhém ma
névru rozedral; přijímal ocholně protektorát nad
každýmpokrokovýmhnutím, vodil umělcez Klic
perova divadla pod paždím, na každém mrštném
kroku i ve výrazu tváře hrdě vzhůru nešené bylo
na něm viděti neochvějného, uvědomělého pokro
káře. ZLÍ jazykové se oavažovali tvrditi, že by
měl k těmto vzácným vlastnostem připojiti větší
známost zemské politiky; ale on dobře věděl, že
ještě tehdy jeho čas nepřišel a že na to studium
bude času dost, až dle své upřímné snahy zaujme
postavení, jež by odpovídalo jeho talentu a jeho
šlechetným cílům. Ostatně věděl, že v případě
potřeby mu zatím poučení poskytne vždy ochotný
přítomný redaktor chvalně známé »Osvěty Lidu«.

Bratři milí, přátelé pokroku, kdo takové zá
sluhy má, jaké jsem právě vypočetl, zasluhuje
zajisté, aby třímal žezlo staroslavného husitského
Hradce. Zvolme slovutného doktora A mimořádnou
akklamací purkmistrem. Jestliže tak učiníte, po
skytnete nejkrásnější příležitost tomuto geniálnímu
duchu, aby své studie v oboru politiky a samo
správy co nejdokonaleji doplnili A tak —při
Žižkovi a Janu Husovi — naše organisace bude
z ocelel«

Doktor A pláče pohnutím, všecky pokrokové
pravice tisknou pracovitou jeho dlaň za nekoneč
ného jásotu na důkaz souhlasu; odehrává se scéna
podobná »zvolení Jiřího Poděbradského za krále
Českého«, jak to umělecká ruka Brožíkova na
plátně zvěčnila, Když se bylo bouřlivé pohnutí
poněkud utišilo nový náčelník města slzy dojmu

sl. výkonný výbor mladočeské strany, tu vyšlo

báci na jovo, žeprý mezi tětiito Polevy nenívlastně šádného podstatného rosdílů 8 odporu
v nasírání na situaci. Ateď jsi národe moudrý
s toho, co vlastně tvojí vůdcové chtájíl Něco
podobného zde ještě nebylo! Ze tří pánů totiš
řekl každý něco jiného, ale podstata toho byla
stejná. Když el. výkonný výbor takto moudře
rozhodl, Vlobouk dolů a uctivě oznáváme 8 ním,
že všecky tyto projevy byly v podstatě sku
tečně bez rozdílu, jsouce napořád jalovým
šblabuněním, jemuž 8e kde kdo posmíval před
jeho sankcí výkonným výborem a usní po ní
musí se každý rozamný člověk k takovému
politisování obrátiti zády. Což pak někdoz těch
pánů má za to, že takovýmto projevům někdo
v národě věří a že se jim vládní kruhy doosla
právem nesmějí?

A anámá afera Dra. Dyka 8 redaktorem
Jančou, jenž byl Drem Dykem získáván pro
německé zájmy ve Vídni, dopadne asi tak, že
redaktor Janča bude zu svou prostořekost od
souzen státi v koutku a Dr, Dyk mu bude na
konec etrouhati inrkvičku, proč nebral, když
se ma podávalo. Kdo pak ze přadních mlado
českých notáblů by neměl Janča za individuum
docela podivné, když se octne v semenci a
nezoba?

Sříšským mandátem za Staré Městopražské
tropí ae také sku'ečný politický hřích, Mandát
ten jeho držitel architekt Auido Bělskýjiž snad
celý rok skládá, ale sl. výkonnývýbor resignaci
tuto nechce přijati a pořád palčivou tato otázku
oddaluje. Palčivou proto, poněvadž p. architekt
Bělský mandát ten podržeti a zastávati nechce,
nemaje k tomu ani dostatek času a ještě méně
chuti a proto ho pořad skládá, dle pánové ho
zase chlácholí a přemlouvají, aby jenom dále
pposlancem zůstal“ A když pan Bělský ne
může býti vo Vídni přítomen, tu zase 80 mu
bned v novinách vyčitá, že prý své poslanecké
povinnosti zanedbává. Nyní opét se taková hra
odbyla, že totiž p. Bělský mandát složil a zase
přes to dále poslancem zůstal. Celá věc bnde
míti asi ten důvod,že sl. výkonný výbor mlado
české strany tuší a předvídá, že nová volba za
pana architekta Bělského bude se konati bez
ohledu na jeho druhdy všemohoucí návrhy. Na
kouec ujme se této mandátové komedie některý
skladatel pražských veselých kupletů a bude
jejím Šprýmovným průběhem v některém chan
tánu baviti obecenstvo, když již pražským
denním listům záležitost tuto po zásluze pro
brati se nezdá býti potřebným.

Sděleními těmito ani tím nejmenším proti
mladočeské straně něbrojíme. Ani z daleka
UMU

8 očí. setřel, zvedl se opět z křesla svého
a za napjaté pozornosti promluvil: »Zehnán
bu liž tento krásný okamžik, který mi jest důka
zem, že porozumění pro upřímnou osvětovou
práci vítězí na celé čáře. Nezklamal jsem vás
v dobách zlých; tím méné tedy mohu pokrok
zraditi ve dnech příštích. Jaký pokrok budeme

uradíme © Abych pak mohl dobře dle přání vás
všech asvětu šířiti, k tomu jest potřebí neunavné
součinnosti a ostražité bdělosti vás | všech; a
poněvadž nejobratnějším nutno na předních baš
tách státi, navrhuji, aby šlechetný a skromný můj
přítel B seděl v radě hned po mé pravici; on
budiž prvním radním! (výborněl potlesk.) Zajisté
všickni víte, že již v Praze tento milý můj druh
tolik sil a casu pokrokové myšlénce věnoval, že
zapomínal i na svou hmotnou existenci. Mnoho
semestrů uplynulo do moře věčnosti, než si
vzpomněl tento obětavý muž na prospéch a po
stavení vlastní. Za vše trampoty minulé aspoň
nyní jeho šedinám budiž vzdán vděčný hold.«

HrJina B ovšem těžký úřad v zájmu dobré
věci přijímá a potvrzuje dojemným líčením, jak
jeho cesta za cxistencí a uznáním byla krušná a
dloubá|

Když byli za radní též officielně přijímáni
dva moudří židé, připomínal jim důtklivé jeden
starší přísedící, že musí nyní přiměti své souvěrce
k veřejnému odřeknutí se talmudu a nehumánního
košerování; také nechť slovem i příkladem dávají
svým: pokrevencům na srozuměnou, že nutno
německé konversace v městě ryzz českém naprosto
zanechati, Co synové Benjaminovi s uctivou úklo
nou tyto pokrokové rady přijímali, povstal jeden
přívrženec sociální demokraci: se snášelivým mí
něním: »Vždyť není potřebí, aby naši spoluobčané
židovští náble své povaze násilí dělali! V této
příčině není nutno nastupovati bned přísné; žijeme
ve věku svobody a proto ať naši osvětoví spolu
bojovníci zcela svobodně poslední zbytky zpáteč.
nictví se sebe svlékají. Upřímnou snahu po zdra
vém pokroku zajisté projevili již svým dlouholetým
bojem proti klerikalismu a podporou sociální de=
mokracie ; též přes nepřízeň doby více transparentů
Husových v minulých letech v oknech vyvěšovali,
než někteří pokrokoví frázisti.. A tohle jistě vydává
pro jejich pokrokový smysl vysvědčení nejlepší«.
Po hromadném souhlasu zvoleni ještě jiní funkci
onáři. Když p. Hajna zvolili za jeho úpornou
protiklerikální námahu městským tajemníkem, po
vzdechl si šeptem literární hrdina: »Však už pos



ném nenapadá politické divy a zázraky jejího
veleslavného jenerálního štábu nějak podceňo
vati. Naopak! My je dokonce s největším
zadostiočiněním sledujeme vědonce, že pánové
nedělají docela nic nad své síly a že jednají,
jenom jak jednati dovedou.

Proto také nepokládáme za potřebné, aby
ve nějak přetvařovalia chtěli lidu oamluviti,
že jeou nějakou stranou oposiční, když jsou
docela slušnou, ano poslušnou stranoa vládní.
Jinak se totiž ani celá řada jejich politických
skutků vysvětliti nedá. Z toho důvodu máme
nucení se jejich do oposiční posy za naprostou
zbytečnost a to tím více, poněvadž je k tomu
živá duše v Čechách nenatí. Do politických
mladočeských kumštů nezusvěcená česká inte
ligence jenom na ně s útrpným úsměvem mlčky
pohlíží, rolnictvo se od nich odvrátilo, stu
dentstvo pobrdá možností o nich vůbec mluvit,
učitelstvo na ně žaloje, dělnictvo je odsuzuje,
řemeslnictvo, průmysl a obchod od nich docela
nic platného nečeká a v ohledu jazykovém
dělá si třebas i adjankt berního úřada nebo

B expeditor,cosámchce,jak jsou mladoeské vlivy málo respektovány.
Z toho důvodu bylo by prací skutečně

docela zbytečnou, chtíti na Mladočechy ještě
někoho nasazovati. Co se vleče, neuteče. Ovšem
že je to těžkým hříchem, že mladočeská strana
až na tato pasivní místa přišla. Ale když 80
na ně šťastně dostala, bylo by novým hříchem,
aby zapírala. jak vlastuě nitro její vyhlíží.
Pánové se bojí vlády, pánové se bojí českého
lida a dle toho jednání jejich potom vypadá.
Nerazlíváme jim to, že se vlády bojí a chápeme
to také, že mají z voličstva strach a právě
proto bychom byli rádi, aby celá česká veřej
post klidně a bez hněvu pochopila, na čem
v obledo politickém dnes vlastně jsme. Politiku
tuto mají dělati jenom ti lidé, kteří ji dělati
dovedou a dělati mohou a kdo to nedovede,
má zůstati při svém zaměstnání, čehož měla
býti především většina nynějších mladočeských
politiků pumětliva. Ale poněvadě jsou to našinci,
tedy je proto také neodsnzujeme, jenom neradi
vidíme, když se vydávají za něco jiného, nežli
ve skutečnosti jsou.

Obrana.
Protestautism a měmectví. Moloděc

„Čas“, který vážné historické studium scela
pokrokově považuje za prazbytečnou věc, odva
Žuje se přes stokrát nezdařené pokusy zasedati

malu ani nevím, co bych do »Osvěty« psal, když
už ten klerikalismus jest na hromadě; to bylo
nějakého poklonkování socialistům, židům i evan
gelíkům, aby se můj list trochu nad vodou udržel;
po hájení vlastenectví socialistů jsem skoro neměl
kdy mluviti o programu vlastním. Třikrát evoe,
že si přece něčím na mne moji chráněnci vzpo
mněli!«

Professora C, který právě před rokem do pense
dobrovolné vstoupil, přiměli shromáždění otcové,
eby pro svůj jemný a již jednou znamenitě osvěd
čený talent zastával úřad policejního revisora.
Všichni: byli totiž přesvědčení, že ani jedno ne
loyalní slůvko proti pokrokářské vládě jeho sluchu
neujde a že o každém nesnášelivém projevu deci
movaného katolictva charakterné otcům | podá
referát ; byl též přijat návrh, že tato volba mí
prozatím zůstati tejná, aby se ho hned každý
klerikál nelekla aby jeho činnost nesla hned hojné
ovoce. »Však jsem při udání toho velebníčka
jedoal vlastně proti zásadám p. Hajna«, usmíval
se pichlavé nový revisor; »onĎbyl proti »denun
ciaci« i tehdy, když byl žalován jeden šelma zasí=

| lající zelené pohledky otci dospělých dětí«.
sÍnu, to je něco jiného«, promluvil vážně

doktor A; v»páter v pravý čas. udaný se musil
rozhodné nějak klepnout, nebo by se byl snad
posud k vůli utužení klerikalismu pletl do našich
uměleckých snah. Vždyť jednou dokonce sbu«
bnoval 35očlenný| koncert, až se mu všecko
divilo; ještě štěstí, že se p. Hajn o té kolosální
produkci v Jisté ani nezmínil a že klerikálové
z přirozené zabedněností koncert dvakrát neopa
kovali jako my, Namáhali jsme se hned dvakrát
za sebou vl.stními produkcemi setříti dojem onoho
koncertu, sle byla s tím skoro brynda; teprve
když jsme šikovně hlavní roli v koncertech po
nechali pozvaným hostům, byla rána jakž takž
zahojena. Prot byla poznámka professorova skoro
nemístná. Sluší se, aby jeden člověk byl obětován
pro blaho ostatních; tedy přestává všecko thcore
tisování«, (Tak jestl)

Nastává debata, jak zaříditi správu místního
pivovaru. »Já myslíme, ozývá se autorita A »že
by úřad předsedy pivovaru nejlíp zastal kollega
doktor B. Jedná se hlavně o to, aby mělo pivo
vždycky jakost nejlepší; ačkoli B ani chemii ani
sladovnictví theoreticky nestudoval, poznal z prakse
víc než některá odborná kapacita. Za jeho dohledu
se nám stane jisté +Plzeň« zbytečnosti, což bude
sloužiti našim financím znamenitě k duhu. Ty
pravovární domy, z nichž se právě kanovníci musili

znovu na kathedra české historie. Při čtení
těch realisticko-dějepisgých vývodů by našinec
skoro myslil, že chtěl „Čas“ vydati „masopustní
číslo“ z nedočkavosti už nyní. Ale dle všeho
to myslí „Čas“ se svými rozamy zcela vážně
a proto tohoto nedoslýchavého a krátkozra
kého bohatýra musíme znova aspoň na kousek
historické abecedy upozorniti.

Náš papírový „Roland Zařivý“ nás baví
hned s počátku vlc než humoristickým míně
ním, že „protestanství jest blízké nejlepší
české minulosti; působení katolické církve
v Čechách proti tomu zatíženo je hříchy doby
protireformační, jež byla dobou nejtěžší gor
manisace, hospodářského i u.šeho úpadku.“
Klerikálové chytře prý hlásají, že protestantism
s němectví je totéž Důkazů na toto hanobaní
církve „Čas“ — jako obyčejně — ovšem ne
podává; vždyť by to byla Sisyfova práce i pro
satého prohnaného kritikosa Machara. My u
s námi i jiní katolíci vědí dobře, že protestant
ství a němectví není totéž ; tolik logiky máme,
abychom věděli, že náboženství a národnost
nejsou pojmy záměunými. My víme naopak
důsledně ještě více: že totiž ani hositství a
české vlastenectví nejson totéž a že je můžeme
v jistém umyslu počítati za pojmy protilehlé.
Ti husité, kteří většinu kultarních pomníků
českých obrátili v niveč, kteří povraždili da
leko větší počet pokrevenců než cizinců a
kteříseisloupežnou chasou německouspojovali
na pustošení své vlasti, nebyli právě vlastenci
vzornými. Proč bychom tedy také pojem pro
testantství a němectva zcela ztotožňovali? Alo
tolik tvrdíme a po pravdě i dále tvrditi bu
deme, že s protestantstvím ruku v race kráčela
do Čech germanisace, a že 8e protestanté
8 Čechy nepočali bratříčkovati jen k vůli ší
ření evangelia (ovšem toho Lutherova.) Vždyť
zaračená historická fakta stvrzují toto naše
přesvědčení dostatečně. Zevrobná statistika
přece nepřipoušti pochybností,že se germanisace
upevnila a posud pevně stojí právě v těch
dříve českých krajinách Čech, kde v XVI.
století símě latberanismu se ujímalo nej
úspěšněji. Chtěli bychom „Čas“ opozorniti na
to, jak německý liberál Wolkan jásavě do světa
vykřikoje germanisační úspěchy protestantstva

v Čechách, jak jsou známy jiš s počátku XVÍ.století.

Ale Wulkanův spis „Studien zur Refor
mationegeschichte“ jistě obstaravatelé „Času“
po race nemají, poněvadž jsou jim španělskou
vesnicí i mnohé české spisy o protestantství
v Čechách vydané; (to soudíme z toho, že
historičtí duchové „Časa“ beze smyslu opakují
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odstěhovati do Chrudimě, pronajmeme se všemi
právy, pokud možno, výhradně členům kaceřované
»Mrťafy«, kteří vždycky snášeli s pokrokářstvem
břímě dne, horka i žízně. Svoji k svémul Každá
záslužná funkce má býti svěřena jen rukám od
borným=. Návrh se přijímá s potleskem; poctění
mužové pak slibují, že se ještě více v příslušném
oboru zdokonalí, než jak dosud bylo možno.

Zástupce zdejšího evangelictva žádá, aby
slovutný výbor odhlasoval sbírku na postavení
Husova pomníku; může býti postaven zrovna ná
tom místě, odkud právě socha P. Marie se sochami
ostatních světců byla odklizena.

Ale člen výboru z řádu karafiátových zaho
vořil nyní s radikální upřímností: »Já jsem roz
hodně proti tomu; stejně by se vybíralo na ten
pomník tak dlouho jako v Praze, Vždyť víte dobře
ostatně, že žádný z nás se vlastně k Husovým
idejím nehlásí a Husa za berana proti klerikálům
užívati už není potřebí. Jak bych okolo takové
sochy šel, hned bych si vzpomněl na mši, zpověď,
přijímání, zkrátka na celé klerikální zpátečnictví
dob minulých. A kdo ví, nedostel-li bych chuť se
tské pomodliti. Pan Hajn sice před časem Husa
velice velebil, ale teď jistě nezazlí, podotknu-li, že
tak činil jenom špásem; vždyť nejednou vůbec
poučoval, že naděje na život záhrobní jest moder
nímu člověku věcí cizí. Sám navrhovatel pomníku
při takové řeči r. 1go2 byl zapisovatelem a dů
stojným mlčením to potvrdil. A teď bychom měli
stavěti sochu Husovi, který často sliboval posmrti
nebe a ještě častěji hrozil peklem? Vari se vším
zpátečnictvím!«

*Výborně«, tleskají židé i demokrati; »pryč
s každým symbolem římské tmy«. A pan navrho
vatel, aby nedostal z pokrokářství »méně dosta
tečnou«, moudře se poddal. Na náměstí se postaví
raději z části peněz stržených za vyvlastněné
Adalbertinum socha Svobody nebo Osvěty.

Přišla také řeč na to, že i těch dvou kostelů,
které jsou dosud bohoslužbě katolické ponechány,
jest pro hrstku klerikálů mnoho, Z kostela P.
Marie může býti dobré ohnivzdorné skladiště
vúvěrního ústavus, až bude personál jeho osvěd
čenými moderními silami vystřídán. Návrh se líbí
a jeho promyšlení se odkládá do přištího sezení.

»Kdyby se toho všeho tak dožil Brynych'«
poznamenal jeden pan radní. »Říká se, že tohle
všecko předvídal a to mu dodalo, Ještě dobře, že
jsme si víc v hstech všímali jeho působení nábo
Ženského než činnosti kulturní a vlastenecké; tu
by- se dalo hanět těžko i před tváří pokrokářstva,

i ty šosácké nápady, které jsou vážnými histo
riky našimi již dávno vyvráceny.)

Upozorníme však aspoň na „Konec sa
mostatnosti české“, spis to protestanta Denisa,
jejž přeložil věrný druh realistů dr. Vančura.
Tento důkladn: spis snad přece „kritická“
redakce po ruce má a proto nechť si přečte
na straně 633—4 jak lutheranisim působil
v Čechách na vlastenecké uvědomění. Denis
vykládá totiž: „Protestanté studují na úniver
sítách německých, z Němec přivolávají své
Školmistry a kazatele. Zpozdilá mládež tváří
se, jako by mluvila jen německy, nechce od
povídati česky, zakládá společnosti,ve kterých
zakázáno jest promluviti slůvko České, v ho
spodách a při tanci německy dotazuje se pří
tomných.“ A to všecko k vůli tomu, aby měli

ermanisující dobrodrazi radost z přátelství
echů.

Četba „Pamětí Mikuláše Dačického“,
Wintrova: „Života církevního“ a „Kulturního
obrazu českých měst“ by realisty zoamenitě
poučila, jak působilo protestanství rušivě pa
naši národnost. Ostatně jest poučným dost, že
misto Ferdinanda volí „opatrní“ stavové pro
testantští za krále kovaného Němce a všecky
statky mu k nohám snášejí a jak svěřají
osudy a nezadajná práva země naší i jiným
německým aristokratickým šarlatánům, kteří
z mozolů dělného lidu v Čechách kupí pro
sebe obrovské statky. Toho si „Čas“ ovšem
velmi nerad všímá a bude raději mlnviti o
důrazné gormanisaci po bitvě Bělohorské, ač
na to důkazů není žádných. Také bude fari
zejsky přičítati germanisující akci byro kra
tických slubů za Josefa II. církvi, ač právě
upřímní katoličtí kněží nejúčinněji národní
snaby v Jidu křísili.

Že největší vážnosti se čeština v Evropě
těšila právě za „klerikálního“ Karla IV., o tom
by se mohli služebníci Masarykovi dobře
poačiti z Tadrových „kulturních styků“ a
z Kalouskova „Karla IV.“ — kdyby chtěli.
Husité mohli dělati po účinné vlastenecké
práci Karlově vlastence tak lehce, jako nyní
realisté po obětavé námaze katolických kněží
— buditelů.

Než ještě něco o tom, jak hospodářský
stav země vyhlížel za vlády katolicismu a jak
za rozkvěta protestanství. Kdo nezavírá před
historickými fakty násilně oči, ten ví, že za
Karla IV. byly Čechy střediskem středoevrop
ského průmyslu a obchodu. V pozdějším „re
formovaném“ čase nikdy tyto dva veliké zdroje
národního bohatství nedostoupily toho rozkvětu
jako v bývalé době „klerikální“. Ještě ke konci
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A kdo ví, zda by dnes neseděli na tomto místě
jeho přátelé, kdybychom bývali k jeho skutkům
snášelivější«. Na tato slova povstává jiný otec
s prohnutým nosem a blasem úlisným sděluje, že
mu právě psal kolega Jajteles z Prahy v příčině
bývalé residence; prý by v ní za slušné nájemné
zřídil obchodní Aliálku; náklad na potřebnou pře
stavbu ponese sám. Usnešeno tedy, aby Jajteles
v písemné žádosti blíže podmínky vyznačil a městská
rada se s ním jistě dohodne.

Relerováno též o tom, že nemocnice za
nových poměrů utěšeněji prospívá.Obsluhovatelky
a diakonky sice žádají mimo celé zaopatření
po 70 korunách měsíčně, ale za to se také činí,
Lidé na smrt nemocní již druhý, třetí den odchá
zejí zdraví jako buci; proto počínají docházeti do
tohoto humanního ústavu ilidé, kterým pivo
nechutná tolik jako v mládí a ve čtyrech dnech
už pijí o dvě sklenice víc. Že se dříve Hradec
svíjel v kleštích militarisace, na to upomínají skoro
jen opuštěná kasárna; i ten »kádra, který zde byl,
měl se vystěhovati kamsi do Przemyšle, ale služky
provedly proti tomu tuhou oposici; prý půjdou
také všecky pryč. »Kádre tedy zatím zde ponechán,
poněvadž přece ani paničky ani jejich mužové
nebudou sami podlahu mýti.

Když se ještě několik drobnějších záležitostí
projednalo, umdlení otcové povstávají se svých
míst a nový purkmistr končí zasedání slavnostně:
»Osvědčilo se, pánové, že strany pokrokové bez
rozdílu programů dovedou se semknouti v šik
nerozborný, jedná-li se o potření hydry tmářství
a zpátečnictví. Třeba i dále v osvědčené svornosti
kráčeti, neboť nebezpečenství klerikalismu nikdy
nespalo a nespí. Teď jsme si jen z hruba náhledy
vyměnili; příště však se shodneme na jednolitém
pokrokovém programu, neboť víte dobře, co platí
o království mezi sebou rozděleném. To nám
zatím budiž útěchou, že jsme hydře klerikalismu
šlápli na samou hlavu, Jak dále v pokrokářství
svorně pokračovati, to nerozhodne jedna chvilka.
Zatím každý pilně přemýšlejme, než se podruhé
shromáždíme. Volám vstříc všem: »Sláva a ua
zdarle Za zpěvu »Hranice vzplála« osvícení
mužové vycházejí ven, jsouce radostně pozdravo“
váni jásajícím množstvím, kterému konečně hvězda
svobody a osvěty také svítili začíná.
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XVI. století bylo v Čechách daleko méně oby
vatel (ač se Čechy dobrodrahy německými
jen hemžily) než za karla IV. Bylo to známkou
nějakého blahobytu? Sám Žerotín pravdivě r.
1590 vyznává: „Národ český nemá žádného
průmysla, miluje jen to, čeho nabývá přirozeně
a bez práce. (Ejhle protestantská touha po
pokroku!) Myslím, že kdyby nebylo veliké
úrodnosti země, velká část obyvatelstva by
zemřela hlady: žije jen den ode dne a stará
se toliko o přítomnost. Města česká mimo
Prahu nelze +rovnati s městy německými; jen
náměstí bývá ozdobeno prostředními budovami,
jinak není tu nic památného“. Patrno tedy,
jak nízko klesla česká země pod bičem aristo
kraticko-protestantským. To byla ta země, jež
svým uměním a vysoce vyvinutým hospodář
stvím uváděla všecky cizince za Karla JV.
v úžas! O pravdivosti svědectví Žerotínova se
snad ani „čase neodváží pochybovati. Z lenosti
a šosáctví teldejších českých protestantů zna
menitě těžili Němci a Vlachové, kteří u nás
obchod drželi v rakou vlastních. (Srv. Denis:
Konec sam. č. 609, 612). Kdyby se stala nyní
dle přání „Času“ „dohoda Němců s Čechy na
základě evangelia“ (dle lutherského výkladu),
měli by se Němci k Čechům přátelsky asi
z těch důvodů, z jakých naše protestanty mi
loval Anhalt, Thurn, Anšbach a jiní „evange
ličtí“ pobertové.

Že se spolek Gustava Adolfa k svým
všeněmeckým plánům všude hned okatě při
znává, to dostačí „Času“ úplně k poznání, že
sleduje týž pouze činnost náboženskou.

Kdyby se však jednalo těm německým
agentům o prospěch náboženství, nejdřív by
musili poučovati tisíce nekřtěných pohanů

pak by teprv mobli jíti do Čech. Ale „evan
geličtí“ pastoři nechávají vlastní pokrevence
ve tmách, a z veliké lásky raději by k „evan
gelin“ připoutali národ náš. A pak že nás
mají Němci v nelásce!

Politický přehled,
Ač se hlásalo, že již minulý týden porady

o rakousko«uherském vyrovnání se ukončí, přece
dosud nzsnastalo dobodnutí. K vůli tomu J, V.
císař odložil chystaný odjezd na hony do Štyrska
a sám se porad účastní.

V Uhrách se vzmáhá ruch za zřízení vlast
ního celního území, což vlastně jest jen manévrem,
aby vládou uherskou v rakousko-uherském vyrov=
nání na Rakousku vynuceno bylo co nejvíce ústupků.

Wláda učiní prý, co bude moci, aby dosa
vadní národnostní spor byl zmírněn a nepodaří-li
se to vládě, nebude prý to její vina. Čechům se
pak zase přičte vina, třebas právě Němci ani v nej
menším nemíní se na základě rovnoprávnosti s
Čechy smířiti. Ne přátelské dorozumění, ale odtržení
a politické sjednocení všech Němců pod Hohen
zollery za současného prý setrvání pří rakouské
dynastii vlastizrádně hlásal minulý týden v Jihlavi
něm.-liberální poslanec dr. Gross.

»Kólnische Volkszeitung« varuje Němce ra
kouské i pruské, by ustáli od potírání neněm.
národností.

Výkonné výbory lidové a staročeské strany
na Moravě -se usnesly, aby mezi oběma stranami
ujednaný kompromis platil také pro volby.

Boj o vládní osnovu celního tarifu v Ně.
mecku zase vzplanul. Soc. demokraté a svobodo
myslné strany hlásají, že celní tarif nepřijmou,
ježto podporuje lichvu s potravinami, agrárníci
pak, že budou proti němu rovněž, dokud clo z
obilí a jiných zeměd. výrobků v jich smyslu ještě
více se nezvýší.

Ve Francii major Leroy-Laduricem vojenským
soudem zbaven své hodnosti, že 6 ohledem na
své náboženské city zdráhal se převzíti velitelství
nad setninou, jež měla vypuditi řeholní sestry.
A generál Frater rovněž zbaven služby, za to že
svými výpovéďmi před voj. soudeni zastal se pod
plukovníka Saint- Remya.

Na výšinách balkánských v prosmyku Šipce,
kde v srpnu před 25 lety odehrály se krvavé boje
Rusů a Bulharů s Turky za osvobození Bulharska,
pořádány 28.—3o. září velké slavnosti na oslavu
vítězství a padlých tam hrdin. Na Šipcevysvěcen
kostel a klášter, vojsko bulharské v manévrech
provedlo obraz šipkinských bojů a po celém Bul
harsku v chrámech a školách oslavována památka
šipkinská. Slavnosti těch se účastnili vedle knížete
Ferdinanda ruský velkokníže Mikuláš, mnoho
ruských generálů, bulharští ministři a vůbec celý
národ bulharský.

Smlouvou, již právě uzavřela Čína s Ruskem,
postupuje Čína Rusku všecka práva na Tibet.
Rusko zaručuje za to zase nedotknutelnost čínské
říše a osobuje si dále právo, podle něhož by ve
válce nebo při porušení míru zakročilo, kdyby
Čína nebyla s to, aby sama zjednala pokoj. Tibet
bude spravován Ruskem, Čína pak bude míti jen
právo zřizovati tam konsuláty. Mimo to dovolen

cla prostý dovoz čín. zboží do Tibetu a nábo
ženství tamního bude šetřeno,

Boerští generálové Botha, Delarey a Dewet
vydali k Evropě a Americe provolání, žádajíce
v něm za pomoc pro nešťastný národ, ježto Anglie
pomoci odepřela.

K hynoucí vlasti láska misí. Za šlechtynení,
kdo by se věrně obce zastával. Na tom jiš dosti,
kráčíme-li oblečení v zlatohlav a šurlat. I lid, řídě
se mravy panstva, stejného bezpráví se dopouští;
přísahá křívě a kuje šalby. Vela jiš po staroby
lých významech slov; šibal u nás odňal jméno
maudrému u spořivému lakomec. Padouchů se střící
platí sa pýchu. Však 1 fo, co někdy nábošní dědové
Nejvyššímu přiznávali, jejích vnukové nyná loupí.
Není prý tam na nebi mstitele; emýšlen očistec i
peklo; Epikur (pohanský filosof) nám pravdu dí,
Še duše umírá jako tělo. Zločnec, prostý naděje
na radosti šivota příštího, myslí, še se nemusí báli
někdy spravedlnosti Soudce; prý v nebesích není
bytost isvrchované; svět bes sákona se pohybuje; —
O přispěj jiš, Otče milostný (sv. Václave), nám
na pomoc!, Hle, lid svěřený Tvé ochraně pospíchá
ku propasti; hrosá jemu sáhuba náhlá, jestli-še se
rychle nesliťuješ.

Bohuslav s Lobkovico mravnostia sbolnosti
věku husitského r. 1489.

Z činnosti katol. spolků.
Kněžice. Křesťaneko-sociálafklub zdejší

pořádá v neděli 5. října o 4. hod. odpol. spolkovou
schůzi, na níž vp. Jiří Sahula z Hradce Králové
promluví „o důsledcích Husových idef,*

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy diecésní. Vymamenáníjsou:

p. Václav Strnad, farář v Karli, jmenován děkanem;
p..Josef Váňa, kaplan v Jaroměři, obdržel farní sy

v Ranné, za faráře do Cerekvice, p. Josef Vlček,
farář v Heřmunicích, za farářa do Dolního Újezda, p.
Jan Vašíček, kaplan v Kocléřově, za kooperatora do
Kačerova, p. Frant, Eisler, kdop. v Bělé, za kaplana
do Chrasti, p. Ant, Vích, kaplan, za administratora
v Králikách, p. Václav Vačkář, administrator v Ledči,
za administr. do Bohdánče u Ledče, p. Joa, Šimek,
kaplau v Krucemburku, za kapl. do Ledče, p. Do
broslav Orel, vicerektor v Borromeu, za katecheta
škol realných v Hradci Králové, p. Václav Havran,
koop. ve Včelákově, za kaplana do Heřmanova Městce,
p. L. Moláček, koop. Výprachtický, za kaplana do
Včelákova, p. V. Koza, kaplan Holoblavský, za koop.
do Bělé u Pardubic, p. Al. Černík, kaplan v Heřm.
Městci, za administr. do Váp. Podola, p. Fr. Burg
hart, koop. Novopacký, za kaplana do Jičína, Neo
mysté: p. Autonín Kovář za vikaristu kuthedralního
chrámu v Hradci Králové, p. Josef Kuaner za kapl.
do Kocléřova. V Panu zesnul: p. Jan Urban, farář
ve Vamberku, + 29. září (naroz. 1844, vysv. 1870.)
Uprázdnila se místa: Vápenný Podol, fara, patron.
kníž. Kinského od 15, září, Ranná, fara, potron.
kníž. Thurn-Taxise od 27. září, Vamberk, fara, patr.
Jiodřišky hraběnky Lůtzov, od 30. září, Č. Hořma
nice, fara, patron. kníž, Thurn-Taxise od k. října t, r,

Svěcení mového Borromea vykoná
v neděli 5. října b. r. o 9. hod. dopol. ndp. biskup
Edvard Jan Nep. Ku svěcení tomu zvou 8e všichni
bývalí Borromeisté,

Svěcení mového Rudolfina, diecésní
ho ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové, vykoná
v sobotu, dne 4. října t. r, o 8. hodině ranní Jeho
Biskupská Milost Edvard Jan Nep.

Průmyslové museum v Hradci Král.
Počátkem tohoto měsíce zahájeny byly opětně jako
každým rokem kursy malířské, krealířské, pro mode
lování a ciselování. Přihlášky do korgů, z nichž ma
lířský kara dámský odbývá se každou středu od 2.
hod. odpol, kreslířský a ciselérský kurs večerní
každé pondělí a čtvrtek od půl 7. do půl 9. hod.
večer, malířský kura pro pány, přihlásí-li se nejméně
10 účastníků, každou sobota od 2. hod. odp. a nedělní
kura pro kreslení a modelování každou neděli od 9
hod. dop., přijímá ředitel musea pan L. Haněl. Ve
řejná čítárna prům. musea jest jakojiná léta otevřena
každý úterek a pátek od půl 7. do půl 9. hod.
večar. Veškeré kursy mimo malířské, jakož i vatap do
čítárny jsou úplně bezplatny. Do kursů přiblásiti se
možno každou dobu buď u ředitele musea p. Lad.
Haněla, nebo v dotčených hodinách vyučovacích u
učitele kurs vedoucího.

Primice. Vip.Jan Novohradský,jáhen,rodem
z Holohlav, bude dne 5. října 1902 v kapli bisknp
ské renidence v Hradci Králové na kněze vysvěcen.
První mši svatou obětovati bude dne 6. října o 9.
hodině v chrámu Páně Nanebevzetí P. Marie v Hradci
Králové. Blahopřejeme,

Sňatek. Sič. Máša Peřinová a p. Rudolf
Helwich slaviti budou sňatek svůj dne 7. října t, r.
v Hradci Králové.

Zálošna v Hradci Králové. Zaměsíc
září 1902 vloženo K 109.351:67, vybráno K 148.050-99,

zůstatek K 1,361.634.99. Půjčeno K 86.666-11,
splaceno K 72.14447, zůstetek K 1, 292.850'97.
Počet účtů 2.352, pokladní obrat K 841.590'12,
zárační fondy K 99.167-48,

Vojenský komeert kapel . plakuč.
43požádá ný v sobotu 4. Kam o-7e hod. večer
v botelu „Merkur“ v Hradci Králové.

Úermá kremika. Dne 30. září oběsilse
ve svém bytu v Hradci Králové Frant. Nepovědomý,
47 r. starý, do Počapel okresu pardublekého příslušný
trablářský dělník bez zaměstnání. Sabovrah byl oddán
pití a trpěl velkou bídou. Vlastní jeho manželka
od něho odešla zanochavší ma děvče, které jest po
vinpo školou. Když přišlo děvče po 4. bod. ze školy,
našlo nešťastnéhu otce oběšeného,

NaSanatorium vJanských Lázních
věnovali: Jeho Jasnost František Josef, kníže z Au
erspergu, ve Žlebech 200 K, Litomyšlský vikariat
154 K, dp. Jan Rami, farář v Chotěborkách 10 K,
dp. Jindř. Kolář, kaplan v Nechanicích 5 K 60 h,
vdp. Jan Tichý, bisk, vikář v Ostružně 10 K, dp.
Al. Vašátko, farář v Král, Městci 10 K, dp. Josef
Neškudla, farář ve Výprachticích 10 K, dp, J. Toušek,
kaplan ve Výprachticích 3 K. Z Čáslavského vlkariátu
vdpp.: A. Schreiber, bisk, víkář a farář ve Žlebech,
Josef Semerád, děkan v Potěhách, Fr, Jenček, vikar,
sekretář v Chotusicích, Fr. Hlaváč, farář v Ronově,
Jeset Teplý, vik. sekretář a děkan vo Vilímově, Em.
Fencl, děkan v Golč. Jeníkově, Josef Folta, děkan
v Čáslavi, Ant. Michl, farář vc Zbislavi p 10 K,
Jan Limberský, farář v Bačivích 8 K, Václ. Kracík,
farář v Turkovicích 5 K, Jan Volánek, farář v Běst=
víně 4 K, Jen Adler, farář v Míčově, Bojisl. Flum,
farář ve Vlkánči, V. Hák, kapl. v Potěhách, Frant,
Dvořák, kaplan v Chotusicích, Josef Cvejn, kapl. ve
Vilímově, Vít Stálý, katecheta v Čáslavi, Jos. Špáta,
katech. v Čáslavi, Frant. Opřátko, kaplan v Ronově,
Ot. Semerád, kaplan v Čáslavi, Fr, Komárek, kaplan
v Golč. Jenfkové, Fr. Macháč, kaplan ve Žlebech,
Fr. Novák, kaplan vo Žlebech, J. Novák, katecheta
v Golč. Jeníkově, Fr, Budinský, kaplan v Heřmeni
po 2 K. Srdečná díky vzdává a o další příspěvky
prosí b. konsistoriom v Hradci Králové,

V městském Klicperově divadle
v Hradci Králové ve středu 8, října t. r. pořádají
sdružené spolky ve vořejné čítárně „Palackého“
v Hradci Kr. přednášku cestovatele p. E. St. Vráze
NZ Pekingn na Koreu a na příč Asif,“ ©Přednáška
provázena bude množstvím původních obrazů. Začátek
o půl 8. hod. večer. Předprodej lístkův knibkapectví
p. B. E. Tolmana.

Loupež. Dne 23. září bral se z Hradce
Král. ku Všestarům obchodník s ovocem August
Matheus z Goldraamu v Prosko, aby v tamním okolí
nakoupil ovoce. Častou přidrožil se k němu jakýsi
mladík. V přátelském rozhovoru došli až na Chlum,
kde usedli. Neznámý nic netašícího ovocnáře dvakráto
kamenem do spánku udeřil a tím jej omráčil. Na to
oloupiv ho o 1166 K prchl. Ale četnictvu hradeckémn
podařilo se 28. září lopiče v Pardubicích zatknouti,
Přiveden do Hradce Králové, kde se k činu přiznal,
Jest to 24 roků starý August Reintech z Ottendorfu
u Broumova, Němec, vícekráte již trestaný. Posledně
uvězněn byl v Broumově, odkud ae mu podařilo
prchnouti. Z uloapených peněz nalezeno u něho něco
málo, ostatní probýřil,

Kontrolní shromáždění c. k. země
branců v soudních okresích hejtmanství Královéhra
deckého koná se vždy o 10. hod. dopol.: 1.)V Hořicích
8. října v měst, divadle pro obce od písmene A až L,
9. října pro ostatní obce. 2.) V Nechanicích 10.
října v měst. divadle pro obce od A až O, pro ostatní
11. října. 3.) V Hradci Král. 13. fíjna „Na Střelnici“
pro obce od B až K, 14, říj. od L už R a 15. října
od S až V. Dodatečná kontrola pro zeměbrance,
kteří se nedostavili, bude se konati 24, listopada
v Jaroměři v zeměbraneckých kasárnách. — Kon
trolní shromáždění c. a k. záložníků, dovolenců,
jakož i nábradních záložníků řadového vojska konati
se bude vždy o 10. hod. dop.: 1.) V Hořicích 30.
října v divadle pro obce od pís. A až D, 31. říj. od
H až K, 3. listop. od L až R, 4, listop, od S až T
a 5. listop. pro ostatní obce. 2.) V Nechanicích 6.
listop. v měst. diradle pro obce od pís. B. až L, 7.
listop. od M až P, 8, listop. od R až 5 a 10. listop.
pro ostatní obce. 3.) V Hradci Králové ul. listop.
„Na Střelnici“ pro obce od pís. A až D, 12. listop.
od H až K, 18, listop. od L až P, 14, listop. od
až S a 165.listop. pro ostatní obce. Dodatečná kon
trola bade 29. listopadu v 9. hod. ráno ve Vodičko
vých kasárnách v Hradci Králové,

Úmrtí. Ve Vamberku 29, září zemřel vdp.
farář Jan Urban po trapné nemoci ve stáří 58 lot,
Pohřeb zvěčučlého konal se ve čtvrtek dne 2. října.
R. i. p. — V úterý dne 23, září doprovodila celá
téměř Čáslav ku tichému odpočinku výtečného učitele,
vzorného katolíka a milého společníka — pana F'ran
tiška Andrle, učitele na odpočinku. Chudí, bohatí,
prostí, intelligonce bez rozdílu náboženského, ti všichni
tlačili se ku hrobu, aby zesnulému dali poslední
s Bohem! Tak okázalo se, že pevný oharakturi za
doby naší dovéde si získati lásku a úctu všech. Kóž
símě dob.6, které zasíl v Páuu zosnolý 42letým
působením učitelským, vydá hojnou žeň|

Východočeská výstava v Pardu
bicích r. 1908. Na výstavišti počínáse jiš pra
covati upravováním terrainu pro zahradnictví a ovoa
nářatví. Stavba budovy průmyslovéa administrační
dle plánů již vyhotovených bude zadána tento -něsíc,
Výstavní výbor v borlivé své činnosti zajistil ai hnací
ullu 80 konf, také postaral se o vodovod po výstavišti.



Pokud známo, jest také zajištěna fontána. Uatanoveno
umělecké jury rozhodující o plakátech; jsou to p. t.:
prof. Vojt. Hynais, Fr. Herčík, Max Švabinský, Dr.
Štolba a V. Gruss. — Odbor sjezdový má již zaru

čeno dvacet sjezdů a odbor zábavní aterá as pečlivě
o závody ochotnické, k nimě z různých měst českého
východu došly jiš četné přiblášky. Velice zajímarou
bude dojista slavnost historická. pasování synů pana
Jans z Pernštejna za rytíře. Důležitou atrakcí pro
celý český východ nepopíratelně bade výstava modelů
a plánů vodních drah s obzvláštním zřetelem k našemn
kraji. Ve finančním odboru pamatoráno, by vydány
byly zvláštní lstky dělničké a studentské. Odbor
národohospodářský stará se pečlivě o zařízení domku
živnostníka. Všechny odbory pracují „plnou parou“ a
evédomitě pečají o zdar výstavy.

Z Koštěnic u Dašle. Sváteksv. Václava
utkví v živé paměti osadníkům Kočtěnickým. Přiči
něním mnohých dobrodinců a opřímných katolíků —
mezi nimiž zajisté přední místo zanjímá vidp. farář
Ludvík Hora, který nešetřil námahy — zakoupen
byl překrásný, umělecký, kamenný kříž, zhotovený
sochařskou školou v Hořicích. — Bývalý, dřevěný
kříž laskavostí rololka p. Poláku opraven 8 posta
ven na horním konci Koštěnic, — | Na av, Václava
oba dva byly posvěceny. Ačkoliv od rána neustále
padal drobný déšť až do 2 hodin odpoledne, přece
scházely se davy lidstva místního t okolního, dostavila
80 školní mládež vedená svymi pp. ačíteli, sbor ha

stčský s hudbou p. kapelníka Vejdy. Ke 3. hodině
déšť rázem stál, takže celá slavnost odbyla se jen
při zachoařeném nebi. Svěcení obou křížů vykonal
vldp. farář Ludvík Hora za asmisteuce dp. Petra Ji
říčka, katechety a místuího kaplana Františka Náblíka.
U obou křížů zapěl sbor pěvecký z Dašic, řízený p.
ředitelem choru Bohumilem Kašparem, zdařilé sbory.
Velikým vyznamenáním poctění byli občané Koště
ničtí, že Jeho Milost ndp. biskup zaslal ku slavnosti
pastýřský list, který přečtěn vldp. farářem. Upřímná
a laskavá slova Jeho Milosti vyslechnuta za hrobového
ticha a pobnutí mezi sbromážděným davem lidstva
zřejmě naavědčovalo, jaké lásce a úctě těší ne náš
milovaný arcipastýř. Pastýřaký onen list vyžádala si
obec ku uschování na památku. Slarnostním kazatelem
byl vidp. P. Alois Jemolka z Tovaryšstva Ježíšova,
který v úchvatné a promyšlené řečí promluvil o ev.
kříži a povzbudil posluchače, by jm kříž byl vždy
praporem, pod kterým bojovati mají proti pokušením,
by jim byl útěchou a radostí. Vdp. slo-utnému řeč
níku poděkovala školačka Marie Eoglichová za do
je..nou a překrásnou řeč, jakož i místní starosta p.
Palata, který zároveň vzdal díky všem účastníkům
překrárné oné slavnosti.

Z Ontřetína. (Jubileum). Na den sv. Vá
clavaplavilzde velezasloužilývldp.vikářa konsistorní
rada Frant, Čermák Dóleté kněžské jabileum. O 10.
bod. dopol, sloužil vldp. jubilant slavnou mší svatou,
k níž se dostavil v hojném počtu sl. epolek literácký
a bavičský, Po skončených slažbách Božích promluvil
k vldp. jubilantovi dobře promyšlenou řeč předseda
literár. aboru. Připomenul zásluby vldp. vikářeo obec
Ostřetínskou i o apolky zdejší a ta slova pravdy,
jež hlásával jim ve škole i v chrámu Páně, že vždy
podrží -v srdcích svých a budou se jimi říditi, Na
konec své řeči zvolal za všecky zde přítomné, by
Bůh Všemohoucí ještě dlonbá léta zachoval vldp. vi
káře při dobrém adraví. Na to vldp. jabilant děkoval
p. řečníkovi a všem přítomným a pravil, že jest jehe
přáním, až bo Bůh povolá k sobě, aby mezi avými
milými osadníky, u nichž tuk dloaho působí, odpo
číval. Přes Špatné počasí sešlo se do chrámu Páně
mnoho lidí, Vldp. jubilontovi přejeme ze ardce, aby
dočkal se ve zdraví jubilea démantového.

Z Ronova. (Pozor na jazyk), Tyto dni jela
přes Ronov svadba ze sonsední Lhotky. A jak to již
bývá, při zpáteční jízdě trochu rozjaření vozkové po
řádoli snad závody v jízdě, až tu pojednou na hlavní
ulici při zatáčce vůz se zvrhně a zrovna ten s dru
žičkami a prachu po kolena. To měli páni kluci ro
kraci; družice byly jako by je tahal z popela, jedna
držela koleno, druhá nos a loket a ta třetí jen he
kala, co jí schází, uerobla hned povědít a jen aka
zovela pořád ostatvím jazyk, nemá li ho překousnutý,
A nel Ještě, že to odbyly tak lacino,

Česká Filharmonie pořádáv sobotu 11.
října v sále na „Veselce“ v Pardubicích koncert, jejž
řídí K. Moor, dirigent Č. F. Předprodej Jístků obata.
rají knihkupci: pan J. Polák na náměstí a pan J.
Liebich na Zeleném předměstí.

Oslava G00leté památky povýšení
Jičína ma město. Těchtodnů městonaše odělo
se v alavnostní háv, vítajíc ve středu svém hosty,
kteří z daleka se sem shromáždili, aby spolu 8 oby
vatelstvom města Jičína oslavili památné výročí po
výšení Jičína za město. Kdo zná, co znamenalo ve
středověku udělení výsad (privilegií) vsi a povýšení její
za město, pochopí, že zcela právem událost tato město
naše oslavovalo jako základ svého povznesení a blaho
bytu. 600 let od té doby již uplynulo, co povznesení
země své dbalý král Václav II, r. 1302 v Brně vydal
listinu, jíž zdejší osadu Židiňoves na město povýšil,
Městské zastupitelstvo usneslo se, by tato pro město
Jičín památná událost společně se zdejšími spolky
důstojně byla oslavena. Jižod soboty z rána město
obláčelo se ve slavnostní roucho; zřizovány brány,
prapory rozvinovány, a 8 četnými tvářemi hostů jeme
se setkávali. V sobotu odpoledne konána v radnici
slavnostní schůze zastupitelstva městského, na níž
podán důkaz dobré vůle, o bleho občanatva starajícího
se městského zastapiteletva. Věnovány pozemky obecní
na zřízení městského parku, zřízena stipendia pro
studující na zdejších středních školéch, pro tří zestárlé
příslněníky města Jičína, a věnován peněžitý obnos

ns zdejší lidovou knihovnu, V době všsk ukončení
schůze rozproudil se čilý život na obou náměstích,
Novoměstském i Staroměstském. Koncortovala zde
městská kapela od 4—7 hod. Když pak ge setmělo,
zazářil celý Jičín v moři avětel. [ v nejnuznější
chaloupce zářila okna. Množství občanstva přihlíželo
této krásné illuminaci, nikomu však zajisté nezavdělil
se dr. Klouček,jenžs několikamálopřívržencisvými
okna svá neosvětlil, ně i zdejší kasárny osvětleny byly.
O 8. bodině začala elavnostní akademie, jejíž jeduo
tlivá čísla vyvolala v obecenstvu bouři potlesku.
Líbil se jak proslov prof. F. Tomka, tak i sbory
zpěváckého epolka „Smetana“. Bouřlivě odměněny
byly hudební výkony pp. dra. Heisra, Jaknbce, Vlčka,
Pateche a Engla. Triumf večera odoášela si virtuoska
alč. Maruška Neslerova z Prahy. Přátelskou zábavou
ukončen program prvého slavnostního dne. Velmi
však zarmoucena byla mysl naše, když v hlavní
slavnostní den sv. Václava již od rána drobně a ne
ustále pršelo. Povznešená ona nálada, jež sobotního
dne nás uchvátila, valného doznala tím otřesení. O
8. hodině ranní dělo se na radnici slavnoatní nvítání
cizích hostí, mezi nimiž epatřili jsme univ. prof. dv.
radudra. Kvíčalu, říš, a zem. posl. Mašťalka, ruského
kapelníkaz Turkhestana Mačenku, bývalé zdejší pro
fessory, úředníky a j. Na to účastníci odebrali se
s průvodem spolků zdojších za hlaholu zvonů do ko
stela av. Ignáce. I staroslavný kostel ten zastkvěl ne
toho dne péčí vld. duchovenstva onoho kostela v ne
obvyklém lesku. Hosté nově opravený chrám Páně
nemohli ani poznati. Zde rovněž dlažno vytknonti—
jak mozi lidem se pronášelo, že zdejší Sokolská jednota
a Akademická čten. jednota působením svých několika
příliš radikálních živlů prý ze etracbu, že by s prů
vodem též do kostela jíti měly, slavnosti vůbec ge
nesúčastnily. — Po měi sv. odhalena v městské bráně
slavnostní pamětní deska, natož konána v domě Pa
lackého přednáška prof. J. M. Jakubičky, jenž velice
případně osvětlil dějiny města Jičína. Od století XIII.
počíná již historie města Jičína. Na místě jeho stá
vala osada Židiňoves, již r. 1302 na ročsto povýšil
král Václav II. Tehdy právě Jičín náležel k majetku
pana Beneše z Vartenberka. Vláda rodu Vartenber
ského nad Jičínem však nebyla dlouhá přešedší na
různé pány, zejména na rod Smiřických, za jichž
vlády odehrála se zda ona známa tragedie Jičínská,
Přednáška odměněna dlouho trvajícím potleskem.
Odpoledne po banketu uspořádán členy Řemeslnické
besedy historický průvod předatavující odevzdání pri
vilegií městu Jičínu. Vedle toho konán na náměstí
koncert dvou kapel jičíneké a hořické a lidová slav
nost, jež zakončena skvostným ohňostrojem. Za ob
rovaké účasti vočer sehráno členy Řemeslnické besedy
v divadelním sále hotelu „Hamburku“ Stronpežnického
drama: „Černé duše“. Toto bezplatně dáváno ještě
podruhé v pondělí. Též chudí zdejší, jimž o slavnosti
této dostalo se četných podpor a darů, s vděčností
na slavnost tato badou vzpomínati. X

Sirotkům poj městskémmistrukamenickém
p. R. Kozlovi věnoval dp. V. Zórnig, administrator
v Labské Týnici, 4 K. — V rostauraci Adalbortina
vybráno p. Svatákem ua týš účel 7 K 32 Lb u nej:
menovaní z Pardabic 7 K.

Různé zprávy.
Na počátku posledního čtvrtleti prosíme

za obnovení předplatného a dlužníkům dů
razně připomínámejejich platební povinnost.

Administrace „Obnovy.“
„Čas“ v likvidaci. Podtímtozáhlavímpíší

„Nové Listy“: „Třepal se, třepal, ale bylo nezbytí.
Masil se položiti. Družstvo „Času“ bude konati valnou
hromadu, která se usnose na likvidaci. Už se měla
valná hromada konati minulou neděli, ale sešlise celí
3 účastníci. Hilener tedy nepomohl. Ačkoli „Čas“ v
aféře Hilsnerově podal učiněný výkon eilácký, přece
nebo právě proto nemohl se udržeti. Podpory židovské,
ačkoli byly z počátku hojné, nedovedly zabezpečiti
mu existenci, Židé, když viděli, že „Cas“ nemá nej
menší obliby v širokých kruzích, přestalí eypati. Jest
to tragické, ale jiné konce nedaly se čekati“. Ještě
sice nevíme, jak dalece jest zpráva „N. L.“ pravdivá,
ale že „Čas“ jako denník dlouho vycházeti už nemůže,
jest skoro jisté. Polda se každý rok nerodí, abz židé
z vděčnosti hojně předpláceli; evanvalící všecky věci,
které so jim z „Času“ do krámu hodí, mají pečlivě
pnešeny p. Sádkem v „Hlasech ze Siona“ a sociální
demokraté mají svůj denník „Právo lídu“. Proč sedal
„Čas“ na čtyry stolice najednou? Proč tento list pro
hájení talmudu, Bobla a husitsko-protestantského ka
lícha zapomínal na rozvíjení a uplatňování vlastního
„lidového“ programu? Inu, protože strana lidová
vlastně žádného lidu neměla. Generálové musili chtěj
nechtěj hledati svó kmány v řadách sociální demo
kracie. K vůli abonentní politice se chytal „Čas“ kom
promisů, jež by byly pro trochu důsledné lidi nej
větší nemožností. Nejnešikovnějšího advokáta dělal
„Čas“ židům. Ač vyniká hadí mrštností a kluzkostí,
přec v této příčině byl nad míru neobratný; e „Prá
vem lidu“ se aspoň někdy na oko poškorpil, aby za
kryl před hloupými lidmi svou závislost na sociali
stickém karafiáta, ale nejhorší protinárodní a proti
humanní židovské šmejdy ven a ven nešikovně uml
čoval, takže i nejprostomyelnějším Masarykovým as
sistentům padalo bělmo a očí docela. Advokátní prak
tika „Časn“ židům spíš uškodila než prospěla, Kdo
za to, že také „Obnova“ „Času“ úspěšnězatínala žílu?
Jestliže jí „Čas“ apflal po způsobu „Červánků“, měl
aspoň někdy dokázati echopnost věcné polemiky a od
povídati na její obhajobu, kterou mu v rubrice „Ob
rany“ k úvazo předkládala. Poněvadž so věak „Čas“
k odpovědem neměl (a při známé své vědecké vyspě
losti ani odpovídati nedovedl), škodila mu itato váha
vost zoačně. K tomu všemu ještě odjezd Masa
rykův a potrhlé výpady Macharovy proti katolíkům,
odsouzené všemi slušnějšími lidmi! Tižidé, kteří za
afóry Puldovy horlivě v našem městě „Čas“ předplá

celi, odbírají nyní zase po starém chvalitebném zvyku
výhradně ©„Nene Freie", „Ta«gblatt“ a jiné ně
mecké židovské listy, takže se „Čau“ a jejich „vlaste
nectvím“ důkladně blamoval; kde nic není, ani smrt
nebere u kde ani horčičné zrnko vlastenectví nedříme,
tam těžko křísiti vzrůst. Ač se chlubil „Čas“ jakousi
kohortou taky — vlastenců židovských, ve své podivné
bystrosti na druhé straně žádných nevlasteneckých
židů neviděl. To spíš podnikal Sisyfovu práci, aby ob
jevil nějakého nevlasteneckého katolického Čecha. Tedy
přijde doba, kdy bude „Čae“ katolickou církov tnpiti
jen asi třikrát nebo dvakrát týdně; že by ty potapy
byly napříště opatrnější, toho se sotva dočkáme. Nej
většího politování při tom zasluhuje cbudák p. Sádek,
který bez pomoci „Času“ sotva asi dvakrát týdně
bude moci savé „Hlasy“ „reformovanými“ nadávkami
na církev vyplňovati. Nyní enad budou „Hlauy ze S.“
šířiti „evangelium“ obligátními potupami církve jen
jednou týdné. Zmenší-li počet svých trhanských vý=
robků hlavní fabrika, necítí to také Rannská filiálka,
Nám při tom všem napadá jedna otázka: jest české
ovangelictvo echopno vůbec nějaké reformace a aspoň
poměrného sebepoznání“ Kde jsou charakternější evan
gelíci, kteří by se důstojně opřeli katilinárským po
tapám všeho katolictva, jak se fabrikuje v „Času“ a
„Hlasech“? Kde jsou evanpalíci, kteří by připomněli
p. Šádkovi, že při svém zrádcování katolíků stále šetří
protikřesťanské zednáře a protinárodní provokace židů
v Čechách a na Moravě“ Kde jsou „reformovaní“,
kteří by zakřikli jízlivá individua tvrdící, že Rím byl
Čechům stálým neštěstím? Když Machar vykládal své
protikřesťanské názory, bylo české evangelictvo hezky
z ticha a raději se těšilo z prolhaného pamlletu Ma
charova proti av. Janu Nep Pánové, i po finančních
katastrofách půjdete v příčiněkatolictva stejným směrem,
ale slušní lidé prohlédli jádro vašeho vlastenectví i va
Seho náboženství. Lidé dobré vůle budou na straně naší,

Socialisté — příznivci našich ná
rodních práv. Nosmějte se, vždyť to „Čas“
zvíáště v poslední době zcela vážné dokazuje. Zemská
školní rada dolnorakonská zamítla žádnet za zřízení
českých veřejných škol ve Vídni; a tenble nešťastný
skutek jest vítaným pamlskem pro vídeňské socialisty.
Sociální demokraté se vážně obávají, aby místo jejich
vídeňského vůdce, žida dra. Adlera, neprošel pří volbě
český kandidát, a proto najednou ukazují k Čechům
velikou laskavost; prý se o to postarají, aby sen 0
českých školách ve Vídni se stal ekutkem. Děkujeme za
tuto nenadálou přízeň, poněvadž na ní není upřímnosti
ani za mák. Žid Adler na schůzi volební v Plzni
(1897) řekl: „My Němci víme, že Němectva nejlépe
posloužíme, když k sobě pozvedneme českého dělníka.“
A teď by chtěl sloužiti právům českého národa?
Dosti často již měli socislní demokraté příležitost
zastati so na sněmě národních práv Čechů vídeňských,
ale nehnuli ani prstem— až teď, kdy jim teče vodado
bot. Socialističtí poslanci bylí za vlády Badenovy
rozhodně proti uplatnění českého státního práva,
spojovali ee se zuřivými německými křiklouny, kteří
Be zasadili o zrušení nám příznivých jazykových na
řízení. A teď najednou pomocníci mocného a germa
nisujího vídeňského židovatva činí ze sebe nejapra
vedlnější beránky. Israel nyní ve spolku se svými
socialistickými slaby pracuje plnou parou, aby prošel
při volbách germanisující vyznavač talmudu, protože
zvolení českého kandidáta by mělo pro ráz „německé
Vídně“, vážné následky. Kdyby vídeňští židé se svými
rudými nohsledy opravdu věřili, že nejnovější pro
hlášení Adlerovo jest upřímné, pak by pro tohoto
maže ani prstem nehnuli. Známe dobře lásku židů
k českému národu dle působnosti židů Pražských. I
ti pražští židé, kteří jen z mozolů českého lidu tyjí,
udržují houževnatě v Praza němectví, A židé vídeňští
by nás snad měli míti v lásce větší? Tomu jen ptačí
mozek může věřiti. Kéž by jen poznali vídeúští anti
semité, jak odkopáváním Čechů zbytečně posilují
posice židovstva vůbecí Sami na sebe pletou karabáč,
nechtějíce za spravedlivý ústupek získati dobré spo
jence. Právům vídeňských Čechů se jednou rozhodně
povoliti musí; ale žid Adler se bude starati o Čechy
asi tak opřímně jako žid Penižek a žid Stránský!

Zidovským gymnasiem můžehýti na
zváno „německé“ gymnasiam v Uhor. Hradišti na
Moravě: Ve všech osmi třídách tohoto ústavu jest
letos 192 žáků, z nichž je 705 židů. Z oněch zby
lých 87 žáků jsou někteří i z jiných korunních zemí,
Kdo udržuje uěmactví na čistě elováckém Uhersko
Ilradišťsku i jinde na Moravě, z tohoto nejlépo po
zcati.

Obrovské stromy. Blahovičník(Racalyptus)
wustralský roste až na půldrubébo sta metrů vysoko,
Kdyby se jen polovice poraženého stromu zpracovala
a k vývozu určila, přece bychom nabyli z obra toho
asi 18.000 železničních pražců. 1 bylo by třeba ko
rábu o nosnosti 6000 tun (tuua jest 10 motr. centů),
aby v sebe pojal získané dříví, a 600 vozů by ne
stačilo, aby je dopravily silným potahem k lodi,

"U'ržnízprávy.
V Aradoi Králové, dne 27, září 1902. 1 hl.

pšenice K 11-70—1300, žita K 100—1050, jedmene
K 7 80—8:40, ovsa K 5 20—6-60, prosa K 10:00—10:80,
vikva K G-90—740, hrachu K 1600—1780, čočky
K 00:00—00'00, jabel K 18-00, krup K1600—4000,
bramborů K 240—260, jetelového semene bílého
K 00:00—00'00, jetelového semene červen. K 12:00
—8200, máku K 25-00—31-00, Iněného semene K 15:00
—1600,100kg. žit.otrabK11-00,pšenič,otrab K10'25,
1 kg. másla K 220—2:40, 1 bg. sádla vepřového K
1:60—1-76, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 100—3'00, jeden hl. cibole K
800—3-60, jedna kopa drobné zeleniny K0'80 —1*40,
1 kopa zelí 4'00—6:50 K, 1 pytel mrkve 1-20—1*40,
Uhl. švestek K2-00—2'80, 1kopa petržele K.0:00—0-00,
1 kopa celere K 0-00—0'00.



Právě

nastoupil třetí roční pouť
náš :

kalendářŠt
Z bohatého a pestrého obsahu uvádíme:

1. VI. Hornov: „Před obrazem Bv. Rodiny
Páně“ — báseň (k titulnímu obrázku).

2. * „* „Vzkříšení svobody v Bláhovicích.“
3. Fr. Eisler: „Loučení“ (báseň).
4, P. Ant, Rejzek: T. J. „Poklad nalezený

v jesuitském kostele Panny Marie v Hradci
Králové“

5. Frt. Jiří Košťál: „Jak si „pan otec“ Vrbata
omohl od kafařek.“

6. Dle Fr. Potěšila: „Pardubice“ — s četnými

7
8

ilustracemi.
. Abbe Hr.: „Milostí Buží jsem, co jsem.“
„ Filip Jan Konečný: „Jak stróček Nesvajba

bele jednó nemocué.“
9, Frt. Jiří Košťál: „Ejhle Apoštol“ (z missio

nářské činnosti Boh. Balbína T. J.).
. VL. Hornov: „Včera a dnes“
. P. M. Z. „Mrtvá ruka.“
„* „ * „jmění Rotšildovo.“
„ VI. Horuov: „Fortunát Kořínek.“
. Jan z Hory: „Slovo k rodičům.“
„ MUDr. Garulas: „Ani pobřbiti ani spáliti.“
. Jos. Váňa: „Brňáček.“
. Jos. Kousal: „Jerusalém a jeho obyvatelá.“
. J. Dumek: „Besídka hospodářská.“
. Kronika.
. Anekdoty.

Mimo to obsahnje náš kalendář: Dů
kladné kalendarium, úplný seznam svatých,
seznam trhů sestavený abecedně dle míst i
zvlášť dle měsíců, škály kolkové a j.

RE" S četnýmiIllustracemi."ji
Osvědčil li se jiš obsah „Štíta“ loňského

co nejlépe, můžeme sděliti, že letošní ročník
jest ještě dokonalejší,

Objednávky přijímá

administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

Poznámka: Neprodanéa ky vrácení
oprávněné kalendářemusí se vrátiti do
konce ledna r. 1903.

Jaroslava Doležala
ve Věestarech u Hradec Král,

zhotovuje zručně a levně.
kazatelny,"ij

M“ Božíhroby,"SB
= křížové vesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalnýchpřípisů vyloženo

k nahlédnut 9

Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

k dušidkám
odporučaji svůj závod sochařsko-kamenický
k provedení prací hřbitovních, jakož i svůj
hojně zásobený gklad

hotových náhrobků
z různých druhů mramorů, žal a sienytů v pro
vedení vkusném, v cenách nejlevnějších. Sou
čes tě uctivě zvu P, T. zákazníky k shlédnntí
meho závodu a v práci se nacházejících i ho
tových výrobků. -—Závod můj nachází se nyní
ve vlastním nově postaveném domě v olici
Čelakovského (před labským mostero).

ZDENKO JEŽEK,
průmysl mramoru a žuly

vwHradci Králové.

Jablka a hrušky
tabulové, k moštování jakož i padaná ku výrobě
ovocného octa kupuje

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové.

JEČMENY
zdravé, suché

kupuje za nejvyšší ceny

PIVOVAR
právovarního měšťanstva

wHradci Králové,

Spolkové prapory, stuhy,
ozdobné výšivky dle před
lošených výkresů, mešní
roucha, příkrovy, kostelní
prádlo a všechny v ten

odbor
náležeji

MŠ ci před- |

a měty |
= levně a
.- přesně

shoto

vuje sirotčinec
»>Růženocovávýrobnac

Praha I., Konviktská ul. 296.
Obchod devotionaliemi v Husově třídě.

Zadá se podsudmictví

pivního výčepu
dobrému odborníku za výhodných podmínek

s malon kaucí.

Kde, poví administrace t 1.

© Modní výrobu
9 1 io

Šolenokrojů mmm
pro důst, duchovenstvo, ©

c. k, úředníky a c.a k. důstojníky,
jakož i

všechs
panských

z látek anglických, francouz
ských, brněnských a humpo
leckých za ceny nejlevnější

doporučuje

Karel Nekola v Hradci Kr.,
Malé náměstí čís. 12, [. posch.
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o každou rodina a výbavy pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, kfestanského, svópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Motují,
které vyrábí a levně dodává všecky druhy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Prrní český katolický závod ve Vídní,

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeat d

Vídeň,
VII. o., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku sasílá
se oše franco.

zj

c a kr. dv.vý dodavatel
v Jablonném mad Orl. č. d. 86

doporučoje P. T. veledůat. duchovenstva
nel všěudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

Řek kostelních paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illastr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.KOK
v Čelakovského třídě, e vyblídkoa na nábřeží, jest od 1. listopadu po případě od 10. říjaa sa 25 sl



POOGOO

Zubní lékař

MADP. S. AFál
ordinuje od 8—4 h.

AKradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.

KOK KO OKO

kuste!
© 64 haléřů. — Kanca

lářské lepidlo, láhv.
50 h. — Lepidlo na sklo a porcelán, láhv. 50 h. —
Vodička na skvrny na oděvu, lábv. 50 h. —
Vodička na skvrny inkoustové na papíru, láhv.
50 h. — Esenci na ram kobanský, 64 h. —

Proti předem zaslanému obnosn zasílá

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

severo-východní Čechy.

Vše s návody k upo
třebení|

Paramenta.

V, Neškudla syn
protokolovaná firma)

|pnáce

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.BO OL
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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 Syohrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení!| Plánya rozpočtyse neúčlují.
Proredeno ke 300 oltářů.u

|

Výhodné pronajmutí
krámu

s bytem neb bez něho, v obci královéhradec
kého okresu malou půlhodinku od města a ná
dražní stanice vzdáleného. — Hodí se nejlépe
pro obchod se smíšeným zbožím, krupaře neb
pekaře bez konkurence. Chléb možno dodávati
od města, kde více průmyslových podniků stává.

Bližší sdělí administrace t. I.

bodinář a zlatník

v Rychnově n. K.

přísežný znalec
c. k. okr. sondn

"Obrázkové
cenníky zašle.

zlatých a stříbr.
skvostů, avatel.
darů, kapesních
1 nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje

JAN — |

KALIS ;

Langhans c. k. dvorní fotograf odporučaje ctěn.
P. T. obecenstva svůj v Král Iradci (v Adal

bertinu) nově zařízený závod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu, ———

Kostelní náčiní
Bee" vlastní výroby "JN

v hojném výběrn má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

V

znovu

i



Matka slávy.
V jedné vsí na Bydžovska chodili půl

láníka Mikulkoví na okurky. Byl to takto
světa zkušený člověk, ale přece jen křesťan.
Jednoho letního večera poklekl k večerní
modlitbě a okna. Bylo již deset hodin. Zbožný
maž pojednou vytržen jest z modlitby. Pod
okny v zahrádce něco šustí. Mžikem byl Mi
kulka venku. Netrvalo to ani, co by desat
napočítal a již jeho levice drží synka as
osmnáctiletého za krk a pravice jeho přivádí
jistou část těla, která při trhání okurek k ta
kové operaci zrovna vybízela, ve velice blízké
spojení s bolí. Na něco při tom milý soused
zapomněl, totiž na počítání těch jistých po
hybů své rakyholí ozbrojené shůry dolů. A
tak se stalo, že mu tuto věc připomaěl dopa
dený chlapík volaje: Strejčku, J.! M.| už dost!

To mi tyto doy napadlo, když Obnova
zapomněla počítati ty pátky, po které se ony
sjezdová věci hůlkou novinářských článků
proklepávaly. A třebas jsem zté černé havěti,
řekl jsem tomu dopisovateli: Strejčku, pro
Boha vás prosíw, už dost! A to myslim, že
je ode mne dost hezké. A proto dnes tak da
leko jdu, že píšu néco, čim se snad zavděčím
našim novohositům. Hus totiž napsal postillu
— či výklad svatého evanjelia. Domnívám
se, že naši husité zrovna prahnou po slovech
„velikého mistra“. Oni by měli vlastaě celo
ta postilla umět z paměti. Ale na čtení po
stilly není v tom novověku času. Ve dne je
všelijaké zaměstnání, u co zbude času, ten se
věnoje Osvětě, Samostatnosti, Národ. Listám!
Večer musí se člověk po těch denních tram
potách přece posilnit. Ovšem, mohli by páni
husité v noci zpívat „vigilie“, to jest noční
církevní modlitby, jichž částí jest taky čtení
písem a výkladů jejich. Ale ono to v tom
novověku přece je jinak, než ža dob Husových.

»Vigilie,“ to jest noční bdění, jest sice
dosud v obyčeji, zvláště v hospodách; zpívání
v noci taky ještě nevyhynulo, jenom že to
nejsou žalmy, ule je to bez čtení písem a po
stilly. A pak sám velký mistr nebyl v těchto
věcech tak přísný. Povídá, když byl „žákem“
— v novověku se říká „majstr“ — že chodil

chával; a tím se omlouval, že kanovníci za to
wmajíplat a on že to dělá zadarmo. A tak proto
i naši ctitelé Hosa nechávají žalmy a postilly
klerikálům, a sami zpívají „hodinky“ po způ
sobu novověkém — — —

Ale kam jsem to zašel? Povídal jsem:
Už dost. A zatím jsem v tom rejpavém kleri
kalisma zas! Co pak jsem to jen chtěl poví
dat? Ano! Něco o té postille. Tak tedy — moc
ne, to by pány anavilo, ale něco přece z té
Hasovy postilly. Na více místech této postilly
napomíná Has duši křesťanova a praví: Slyš
Bernáška řkůciého. A proto jsem dnes vyvolil
za nápis tohoto článku jedno památné slovo
toho sv. Bernáška (Bernardu). A slovo tozní:
Virtas est mater gloriae. Cínost jest matka slávy.

Latinské slovo „virtuos“ překládá se po
česku ctnost. Vlastně to však odvozeno jest
od slova „vir“, — muž, takže by to původně
znamenalo mužnost čili pevnou statečnost, jaká
sluší muži. Ó milý národe český, „Slyš Ber
náška řkůciéhol“ Měl jsi muže neoblomné,
nezištné, kteří milovali tebe více než sebe. A
čím jim byla tato virtus — tato mužoost?
Byla a jest jim matkouhanby. Rozpomeň se
Jen na př. na dra. Riegra, jak byl posměchem
a potupami zasypán od kluků a „žabek“ tvých!
Ale ty, kteří z tebe zbohatli, kteří vlastenčení
učinili výnosnou živností svou, ty jsi velebil

a úelikými nazýval. Vina stala se jim matkouslávy.
ÓŮvy města česká! Kolik mužů — opravdu

mužů, kteří leskem ctnosti ozdobení jsou, jste

odstrčila, Eotapila v „plátcích“ a na schůzíchsvých? ! Ctnost— obzvláště z náboženství ka
tolického plynoucí, ctnost —| učinila jste
matkou hanby! Anemužnost, sobectví, nemrav
nost těch, kteří vám dovedli lichotiti, vaše

V Hradci Králové, dne 10. října 1902.
——

vášně buditi,.učinila jste jim matkou slávy,
Katolík ctností třebas nejdokonalejších jest
vám havětí, neznaboh jest vám velikánem, ať
je živ jakkoliv.

Ó husité, husité dvacátého století ! „Veliký
mistr“ volá: Slyšte Bernáška řkúciého: Ctnost
jest matka slávy. Což ho neslyšíte? Milý
mistře,zůstaňsi domage avoupostilloua buď
rád, že o tobě nic jiného novědí jen to, že jsi
přišel do rozporu s církví, Tohle stím Bornáš
kem by ti mohlo způsobiti, že by tě v Osvětě
na modro či raději na černo seřezali. Tvé roz
umy z evanjelia byly by ti matkou bapby.

Když minulý týden ten Zola umřel, vzpomněl
jsem si na slova dnešního článku. Nejoplzlejší
a. nejhanebnější jeho apisy došly rozšíření
v innohých statisících. Vloby měl, als k čemu
jich užíval? Kolik set tisíc duší otrávilo se
jeho romány, kolik jich bylo odvráceno od
ctnosti?! Když se to tak porovná 56 spiso=
vatelstvím v duchu katolickém, jak málo jest
těch, kteří o nětn vůbec vědí. Obzvláště náš
národ ve své převeliké části ani neví, že kato
líci jsou také spisovateli. Opakujeme při té
příležitosti, že náš národ o svém spisovateli
se domníval, že ani česky neumí. Ale kterak
to je možno? Inu, je to katolík! Katolík usi
laje o zachování náboženské mravnosti, Kato
lický spisovatel ví, že mu nekyne ani zisk
ani sláva. Býti daes katojickým spisovatelem
jest „virtus“, to jest mužuost čili odhodlanost
snésti posvněcha potapy ; op ví, že tato mažnost
jest matkou hanby. V "nejlepším případě
„světské“ listy o spisech y duchu katolickém
psaných mlčí, takže katolická knížka není za
jisté inatkou slávy.

Ale co jen je příčinou takovéto lhostej
nosti ku ctnosti a toho vsluvování zlých vášní?
Příčinou toho jest to, že na místo evangeha
přišly ty rozličné „Osvěty“. Kde duše ueproniká
dach evangelia, tam to chodí tak, juk to právě
chodí, tam je ctnost jako nějakou starou ba
bičkou nu výměnku. Tam ale pustnou náro
dové, jak to právě vidime.

Zolachtěl ještě psáti rouhavý spis o evan
gelistech. A tu nový věk zachoval se velice
po středověcku. Ve středověku rouhače pálili,

tápění bytů důmyslně vynalezenou troubou či
vlastně výparem z ní. Některé listy francouzské
psaly, že se tím způsobem sám zavraždil. Ne
mohly toho pochopiti, že by byla jen tak ná
hodou hlava jeho při podlaze a uchy na
posteli. Ale ať je to tak nebo tak, pravdou
zůstane, že jen ctnost je mat:ou slávy a ctnost
a síla národů, že plyne z evengaiií. A jestli
ještě s mrtvolou Zolovou dělali velikou slávu,
jest to tím více důkazem, že jen odpad od
evanjelia může poubou vloha zbožňovati a na
ctnosf nebo nectnost ohledu nebráti, čili že
národové evropští nepotřebují ani tolik veli
kými vlohami opatřených maožů,jako ovanjelia.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 8. října.

(K šedesátým narozeninám professora bohosloví
dra. Frant. Kryštůfka. — Vasdáníse mladočeských
přísedících zemského výboru mladočeského stano
viska a nedbání na mladočeskou organisaci při
volbách zástupců do c. £. zemské školní rady a

důsledky toho.)

Následovní řádky budou zajisté pře
devším na celém českém východě přijaty s
upřímným zadostinčiněním. Nepíše je od toho,
jehož se týkají, ani člověk nějak odvislý nebo
jeho vděčný žák, nýbrž pisatel jejich má za
svou povinno-£ napsati je jako tichý pozoro

Dne 28. říjnu tohoto roku bude professor
církevních dějin na bohoslovecké fakultě české
university v Praze vdp. Dr, František Kryštů
fek alaviti výročí svých šedesátých narozenin.

fnserty se počítají Icvně.
Obnova vychdsí v pdlek v poledne
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Professor dr. František Kryštůfek jest dnes
v zemích českých vzácnou typickou osobností.
Vedle něho dnes není zde suud druhého kněze,
který by tak dlouho jako professor bohosloví
stále horlivě a neunavně působil a tek dlonho
byl v oboru katolické vědy literárně číoným,
Z toho netřeba ani čárky slaviti. Dr. František
Kryštůfek narodil se dne 28. října 1842 v Hum
polci, studia gymnasijní konal v Něm. Brodě
a v Praze na gymuapia akademickém, r 1865
byl vysvěcen na kněze, kaplanoval ve Vel
varech, r. 1867 povolán byl za adjankta bo
boslovecké fakulty v Praze, r. 1869 stal se
professorem církevních dějin na bohosloveckém
ústavě v Hradci Králové, odkudž byl r. 1891
v téže hodnosti povolán na bohosloveckou fa
kolta české university v Praze, jejíž byl r.
1893 rektorem magnifikem. Roku 1895 jmeno
ván byl kanovníkem kollegiátní kapitoly u Všech
Svatých na Hradčanech v Praze.

Literároě a vědecky čiuným jest od po
čátko své akademické kariery. Vydal celé řady
článků v „Časopise katolického duchovenstva“,
z nichž mnobé spůsobily značné a podstatná
změny v názorech na růzué historické otázky;
v „Dědictví sv. Prokopa“ vydal „Všeobecný
církevní dějepis“ a v poslední době publikuje
důležité dílo „D>jiny církve katolické ve stá
tech Rakouských“. Př-s upjatost a chladnosť,
jaká se u uás oproti katolická literatuře jeví,
zvolen byl r. 1893 za člena král. české spo
lečnosti nauk v Praze, když podrobněji jeho
literární působení oceňovati na tomto místě
nemáme za potřebné. S úspěchy takovými De
může se u nás zrovna veliký počet duchovních
vykázati.

Professor Kryštůfek pomohl odchovati
české veřejnosti, lze právem říci, již celé ge
nerace duchovenstva, jež na něho a na jeho
vlídnou, přátelskou a poutavou methodu s ra
dosti a vděkem vzpomíná, tak že především
bývalí jeho královéhradečtí posluchači, dnes
již kněží šediví a nejméně mužové vesměs
zralí, pamatují naň s upřímným potěšením
a 8 největší úctou o něm mluví. A za to ne
dostalo se dru. Kryštůfkovi doposud žádného
přiměřeného vyznamenání, že již přes třicet
let jako professor bohosloví působí. Roh hoj
nosti s tituly papežských prelátů byl za po
sledních deset let kolikráte vad Prahou na
chýlen, avšak professor Kryštůfek býval při
tom obyčejná někde v ústraní a nikdo ho ne
hledal, když sám nenadbíhal. Jako professoři oa
vysokých školách působící pánové byli za posled
ní doby za kratší dobu působení, než-li třicet let,
při různých příležitostech vyznamenáváni tituly
dvorních radů a udilením řádů železné koruny.
A při tom byl také literárně a vědecky třicet
let působící professor dr. Kryštůfek přehlédnut
zajisté jenom proto, poněvadž byl při své
skromnosti povolanými k tomu činiteli, kteří
návrhy vyznamenání zasluhujících osob ve svém
oboru sestavnjí, bezděčně opomenut. Šiříme se
o tot, poněvadž jest to skutečně nápadný zjev,
že tak dlouho úspěšně a platně působící uni
versitní professor bohosloví nemá žádného,
jiným snad daleko méně o stát a o církev za
sloužilým osobám uděleného vyznamenání ani
církevního, ani státního, Professor Kryštůfek
sám snad ani necítí, že mladší a méně zaslou
žilí byli dávno navrženi k nejvzšším vyzna
menáním, ale širší veřejnosti toto faktum neušlo.

Taková fakta nesou se ze strany širší
laické veřejnosti nerada a těžce. Proč pak se
povolané církevní kruhy za včaso to nepo
staraly, aby k takovýmto opomenutím a ned
báním zásluh uedošlo? Vždyť v jejich moci
spočívá, příslušní návrhy činiti. Nechceme ani
zdaleka nikobo nějak kárati, uvšak když
se církevní vůdcové nestarají, aby v zájmu
státu, národa a celé společnosti lidské do šedin
neunavně, nezištně a obětavě pracojící kněží
byli za to pro příklad i povzbuzení naležitě
poctěni, potom kruhové intelligentních laiků
ovšem že na takovou nedbanlivosť hledí leda
s roztrpčením a nedůvěrou, že spravedlivost
a uznalost není žádnou silnou stránkou činitelů,
jejichž nejpřednější povinností jest děliti světlo



od stínů, pracovitost od lenosti, záslahu od
licoměrnosti.

Snad to tento katolický list snese, když
do něho laik napsal, že to celou českou inte
ligenci nanejvýš bolí, že nejpřednější českýepi
sovatel, kněz oa Moravě Václav Kosmák musil
býti poslední leta věku svého duchovním pu
stýřem lidu — německého,dále že dnes nejstarší
český žurnalista a zasloužilý splsovatel, stařičký
3 etr Kopal odsouzen jest stále Ještě ku kaž
dodenní novinářské klopotě. Pornámek k tomu
nepřičiňojeme žádných.

Den šedesátých narozenin profes. Dra.
Františka Kryštůfka bude zajisté že oslaven a
vspomenut tisíci jeho ctitelů a přátel spůso
bem nejsrdečnějším, který mu svou vroncí
intimnosti zajisté že plně nahradí ony nedo
statky uznání, jakými se honosí mužové daleko
méně významní a zasloužili, než-li jest on.
Chceme za to míti, že různá opomenatí, která
při usobě prof. Kryštůfka jeho okolí tůžce nese,
nestala so zo zlomyslnosti, ale jenom z nezna
losti. Proto jen seeo nich zde nejmírnějším
spůsobem zmiňujeme, neboť při zmínce o pů
sobnosti, zásluhách a významu prof. dra. Fr.
Kryštůfka nelze se o nich nezmíniti, poněvadě
náležejí k nápadným a chsrakteristickým zjevům
v jeho životě i životopise.

Upřímně rádi a uctivě přejeme mu ještě
dlouhá leta a těšime se, že šedesátky dožil se
jedině proto, poněvadž bez ní nemohli by se
dožiti sedmdesátky atd.

* *.

Ve předešlém svém listě k vůli správnému
pochopení a objasnění stávající u nás politické
sitnace rozopsuli jsme se o zjevech a faktech,
jejichž možnost neoprávňuje mladočeskoostranu,
uby lidu namlouvalaa tvrdila, že jest nějakou
pevně zorganisovanou stranou radikální nebo
oposiční. Nepsali jsme to snad proto, že by
chom to mladočeské straně zazlívali a abychom
ji ke tropení nějakých nových zbytečných rá
musů nabádali. Klidně a věcně jsme fakty
jenom ukazovali, jak does mladočeská strana
ve-hlavě vyhlíží, což mělo býti pokynem jejím
údům po českém venkově, aby pochopili, jak
se mají chovati.

Ka předešle uvedeným dokladům napro
stého přesedlání, uvolnění organisace a kázně,
změny smýšlení a taktiky strany mladočeské
nvádíme dnes důležitý doklad další. V nedáv
ných dnech volil veleslavný zemský výbor
království Českého své zástupce do veleslavné
c. k. zemské školní rady vPraze. Při tom dle
2] FEUILLETON.

Rozličné studie.
Píše Josef Váňa.

XL.

Moderní.

„Opojení nás vedlo v nejnižší rozloby snění
8e svahů denního evětla a mlhy nám
vstoupaly vutříc ze zdrojů, jimiž omamovaly
se věky a karavany nesčíslných dnší.“

Ot. Březina.

Moderní| Slovo, jež jest heslem lidí, uteří
chtí něco ve světě platiti a znamenati, slovo zna
čící tolik pomyslů, že těžko to vyjádřiti,

sModeraí« utvořeno jest od slova »modá« a
značí tedy směry a způsoby umění a života řídící
se dle nejnovějšího vkusu, dle nejnovější mody.
K modernímu nenáleží ovšem jen Řacení se a oblé
kání se dle mody, nybrž celý způsob života ří
zený dle nejnovějších vymožeností a požadavků
doby.

y »Moderní člověkl<, toť heslo, za nímž se
celá společnost lidská žene a kdo není nyní mos
derní, nad tím se s úsměškem obrnou rty.

V umění a literatuře značí moderní jako
protiklad antickému, starověkému čili klasickému
a romentickému čili středověkému, Jest to upu
štění od předepsaných forem a pravidela svobod
nější využití látky i formy,

Samo sebou se rozumí, že moderní dělá vc
liký převrat v dosavadním způsobu myšlení, jed
nání a cítění, Jest to revolucionář ve všech smě
rech lidského života a proto není příliš v lásce u
lidí konservativních. Ale málo platno, Moderní
jest mohutný tok, který bez milosti uchvátiti musí
vše, co mu přijde v cestu. A buďto pak to pluje
6 ním a v ném aneb podlehne nevyhnutelné zkáze.
Jako duch lidský stále bloubá a vynalézá, tak
musí se i způsob života a nazírání na tivot dle
toho měniti, přizpůsobovati čili modernisovati. A
kdo se tomu protiví, přežije se, přeroste se. +Roste
na něm mech,« říkají posměšně lidé.

Ovšem jest pravda. Příroda, zákony její a
vládce její Bůh jsou stále stejny, nemění se, ale
mění se názory na přírodu, poznatky sil její a
čím člověk pak lépe zná přírodu, tím lépe a do
konsleji poznává i Boha a dle toho musí nevy

přijatého klíče měli býti zvoleni tři zástopcové
zemského výbora národnosti české.

Od zemských voleb r. 1889 má mladoče
ská strana, od posledních voleb pak se stranou
agrární, v zemském výboru čtyři hlasy t. j.
srovna polovici, tak že kdyby povně na svém
stála a kdyby zástupcové velkostatku a Němců
proti nim jednomysímd stáli, musil by dirimo
vati Jeho Jasnost nejvyšší pan maršálek. O
Jeho Jasnosti nejvyšším pana maršálkovi jest
známo, že ve věcech spravedlivých A 84mo
sebou se rozumějících jde věrně s Čechy, tak
še se nedá vůbec mysliti, že by nějak nespru
vedlivě proti českým zájmům blasoval. Pří tora
pak uvésti dlužno, že zástupcové velkostatku
pan Vojtěch brabě Schonbora a aniv. prof. dr.
Jiří Pražák nikdy uějaké německé zvůli ne
stranili. Naopak, přímo se oproti každému
diktátu všeněmeotví rozhodně stavěli.

Tyto poměrypanující v zemském výboru
království Českéhovylíčili jame proto, abychom
ukázali, že za stávajících okolností záleží jenom
na českých zástupcích v něm, aby se v zem
ském výboru dělo, co oni sa správné, pokud
to jest také spravedlivé a užitečné, uznali.
Proti nim a proti českým zájmům nemůže 8
státi v zemském výboru nic, neboť najvyšší
pan maršálek a zástupcové velkostatku ani
podobné experimenty prováděti zde nestrpí.

V nedávných anech došlo k volbám zá
stupců zemského výbovu v c. k. zemské školní
radě. Zemskému výboru jest volno, za zástupce
ty voliti nejenom někoho ze svého středu, ale
každého z veřejnosti vůbec bez ohledu oa
jeho postavení, vědeckou nebo odbornon kva
lifikaci. Němci své zástupce zvolili ai, jak chtěli
a za české zástupce s vůlí mladočeskou zvoleni
byli přísedící zemského výboru univ. proť dr.
Jiří Pražák, profesor české realky v Ječné
ulici v Praze dr. Jindřich Metelka a redaktor
„Národních Listů“ poslanec Josef Anýž.

Volba tato uvědčí, že mladočeské straně
na vysloveném mladočeském stranictví její zá
stupců dávno nezáleží. Proto při všech příštích
volbách bude naprosto zavržitelno, když by
bylo voličstvo od někobo vyzýváno a uubá
dáno, aby proti jiným kandidátům bledělo zvo
liti a prosaditi kandidáty mladočeské, jež jim
mladočeské vedení k volbě odporučí. Zavrži
telno by to bylo proto, poněvadž přední čle
nové mladočeské strany důležité volby ve
suyslu mladočeském nekonají, jako se při volbě
zástupců zemského výboru v c. k. zemské
školní radě ukázalo. Vítáme to s povděkem
juko předzvěsť, že mladočeská strana příště
zvláštních kaudidator se vzdá a že voličstvo
—==—————————————
bnutelné i svůj život přizpůsobití čili zmoderai
sovati. A toto modernisování jest každý věk jiné
a jiné, nesmí státi. Co bylo před padesáti lety
moderní, jest nyní již staré, přežilé a musí ustou“
piti novým vymoženoste:. ,

Moderní jest v pravém slova smyslu směs
z interessantního, pikantolho, sensačního, nejno
véjšího a praktického, Ve všedním životě hlavně
praktičnost braje nejvétší. úlohu v modernisování,
Moderní človék užívá nejnovějších vymožeností
dobv: teletonu, fonografu, bicyklu, motoru a všeli
jakých jiných strojů, jichž jména starý člověk ani
pamatovati by si nedovedl.

sTi neóterone — »co novějšího? ptávali
se Athéňané, kdykoli se sešli. +Co nejnovějšího?«
— ptá se moderní člověk nikoli snad ze zvěda
vosti a shonu po pikanterii a klepech, nýbrá
z touhy po pokroku u praktičnosti.

Nyní máme »Modernu« ve všem a všude.
Jest to pak zcelu přirozeno, chce-li se vlíti do
staré nebybnosti, pohodlnosti a zkostnatělosti trochu
ohaě a trochu novějšího života. Tu zásluhu Mo
derna má, že pohání stále ku předu, že nedá od
počinouti na dosavadní vymoženosti, že nedá
podřímnouti. Někde a někdy platí ovšem líné,
hloupé a oddané lpění na stávajících vymože
nostech a.na zavedeném řádě za ctnost a odmě
ňuje sé hodnostmi a řády, ale velikého prospěchu
lidstvu to nepřinese.

eTerrem dedit disputationi hominum« —
szemi vydal podnikavosti, vynalézavosti lidské,«
stojí v Plsmě svatém a »když lidé zesnuli, přišel
nepřítel a nasil koukole mezí pšenici= pročež
»Vigilatele, přivstaňte si, buďte na stráži a chopte
se k obrané prostředků nejnovějších, jež vám na
bízí doba, čili modernisujte sel Kdo zavrbuje jízdu
po dráze, pěšky ovšem přijde pozděl! Kdo čteš,
rozumějlil

Za nynější doby jest.už moderní všecko —
i děti. Tak katecheta vykládal ve škole o Mojží
šovi. Jeden žák neposloucbal pranic. I vyvolal
ho pan katecheta a povídá: »No tak, když jsi tak
hezky díval pozor, řekni mi, kdo jest to Mojžíš.
Právě jsem o něm hovořil,«

»Mojšíš, Mojžíš,« koktal kluk a utíral si ne
moderně rukávem nos.

»No tak, neboj se a jen s tím venl= povzbu
zoval pan katecheta.

vMojžíš je žid, co k němu nosím tatínkovi
do zástávy hódinkyl« vyjel konečně kluk bez osty=
cbání.

Moderním způsobem prostředkují se i sňatky.

nebadě více výzývati k volbám stých stou
penců, když vůdcové její v semské boru
mladočeské stanovisko opustili, ač měli při
volbách zástapců zemského výboru v c. k.
zemské čkolní radě z celé řady neodvislých
mladočeských mužů na vybranou,

Onj však to pominali i přes to, třebas že
byl presidiemposlaneckého klubu mladočeského
k úřadu toma kandidován dr. Podlipný a dr.
Poaptšil a volili dle svého uznání patrně ted
podle s jiné strany došlé je rady, nedíme-li
pokynu. Chválíme jim to, že tímto jednáním
pro příště mladočeské volební krávaly znemož
pili ukázavše, že dnes je zase Čech jako Čech
a že mo netřeba žádného stranického cejchu.

Pan prof. dr. Pražák jest smýšloní rog
bodně konservativního; pan prof. dr. Jindřich
Metelka nikdy jako Mladočech nevystapoval,
jaktěživ k žádné mladočeské organisaci nená
ležel a na mladočeských zásadách a osobách
ma staróho kozla záleží. Ja to vlídný, často
choravý a proto i školojho vyučování někdy
aproštěný pán, známý zeměpisný odborník.
Redaktor „Národních Listů“ pan poslanecAnýž
jest muž konsiliantoí, zejména když mu od
půrce neustoupí a má více důvodů pro 8vá
mínění, nežli si přinesl on. Jeho úřad v c. k.
zemské školní radě budo často „Národní Listy“
ootiti k tomo, že tento mocný list bude si
museti ve věcech školských klásti nezbytnou
reservu. Neboť nedá se mysliti, aby jeho re
daktor nyní jako člen zemské školní rady
někdy připustil, aby o záležitostech patřících
do zemské školní rady jednalo se před nebo
po jejich projednání v novinách.

Z toho všeho lze předem uzavírati, že
jmenovaní pánové budou v zemské školní radě
representovati živly nanejvýš umírněné a že
zatahování nějakých mladočeských, svobodo
myslných nebo rozhodnějších zásad do sboru
toho jest volbou jejich vyloučeno. Volba ta
byla zajisté že ge všemi svými na dlani leží
cími důsledky ze strany mladočeského vedení
nejzraleji uvážena a provedení její znamená,
že se mladočeská strana svých stranických zá
sad vzdává a že pro příště zavrhuje všechny
z organisace její vycházející osobní boje a vo
lebni záp sy. Musíme jí to achvalovati, upo
zorňojeme na to všechny dosavadní její stou
pence, jimž jest suad po tomto výkladě situace
jasná. Doufáme také, ža více nebude strana ta
nikde usilovati, aby její stoupenci byli zb
poslance atd. voleni a sice proto nebude o to
usilovati a domácí boje a zápasy mezi volič
stvem vyvolávati, poněvadě vůdcové její sami
ua zásadách a kázni strany mladočeské netr—————
Rozličné ty inseráty a »nebídnutí k sňatku« v no
vigách už dávno jsou zastaralé, Teď to chodí jinak.

Pán stoupne k telefonu a zazvoní do cent
rály: »Haló! Dr. Kudrnal=

»Haló! Co si přejete ?« odpovídá mu ochotné
»centrální slečna«.

»Spojení 1
Prosím s kým ře
oNo s Vámi, líbíte se mil Kolik máte?!
»Hotových deset a k očekávání taky deset.c
»Dobrá, jsem spokojen. Haló'«
»Souhlasím.Halóle
A za měsíc byl sňatek a novomanželé jeli

na svatební cestu motorem. On měl bazuku na
sobě jako medvěd, brejle jako v oknech tabule a
ona vypadala jako snop v pytli. A v novoman
želskou poesii jim lítaly kotouče písku a prachu
u když si chtěli dáti hubičku, vyskočil on při ná
razu do silniční svodnice do výše a ona byla ne
šetrně vmetnute vzad. Líbánky ne příliš poetické
sle — moderní!

Nejvíce a nejčastěji užíváse slova »Moderna«
v umění výtvarném: v malířství, sochařství a i
v básnictví a v hudbě. Zejména nedávno nadělala
Moderna mnoho hluku v maliřstv.. Někteří malíři
začali prapodivné malovati. Dělali lidem zelené
vlasy, fialové v obličeji stíny, červené stromy a
ty hrozné — hrozné konturové liniel V umě
leckém světě říkalo se tomu: dekadence — od
padnutí, čili: secesse —odloučení ud dosavadního
směru a způsobu malby. Ač některé obrazy de
kadentů byly hrozny, nelze přec upříti jim aspoň
někdy krásu a dokonalost. A ač směr jejich nikdy
nelze nazvati nějakou uměleckou školou, nýbrž
spíše uměleckou modou, přece mnoho cenných
věci v oboru svém vytvořili. Přední místo mezi
dekadenty zajímá náš stále v popředí světa umé
leckého stojící A. Mucha, jenž svými smělými
křivkami a neobyčejně odvážnými stylisacemi působí
přímo sensaci. Ovšem hraje v tom všem dle
mého náhledu velikou úlobu Sára Bernbardtova.
Cherchez la femmel

1 u nás máme moderní umělce. Spolek »Ma
nese obral sobě za úkol pěstovati moderní sméry
v umění a seznamovati nás s nejpřednějšími mo
dernisty světe, Nedávno kladl nám před udivené
zraky Rodina a dnes už zase vystavuje celou ma
lířskou sbírku francouzských modernistů. A jdou
ti mladí lidé v před krokem šíleným a velikou
záslubu mají o obnovu, o zjitřeňí a zjiskředí amě
leckého světe u nás. Ještě v literatuře potřebujeme
takovéto odvážlivcel



vají a nestojí volíce bez ohledu na stranické

prinolpy kohokolivěk, Spatřujeme v tom jenompokrok ke svobodomysluosti mladočeských
vůdců a kdyby příště mladočeské vedení a
mladočeský tisk chtěly přes to proti vhodným
kandidátům nemladočeským své kandidáty vo
lebním zápasem prosaditi, každý je musí za
křiknonti, aby oehonily a neštvaly voličetvo
k tomu, co mladočeští vůdcové sami nekonají.
Proč by se tedy více aěkdo o zvolení mlado
českých poslanců pálil a staral, když tito potom
sami jsouce při moci a možnosti, mladočeské
kandidáty nevolí? To by byla komedie, na
niž více žádná lokální mladočeská důvěrnická
skupina nepůjde, neboť by ee tím činila leda
jenom směšnou.

Volba zástupců zemského výboru do c. k.
zemské školní rady, při níž mladočeští poslanci
mladočeské stanovisko opustili, zoamená vzdání
ee dalších příštích volebních bojů a aspirucí.
Zaznamenávámato k vůli vyjasnění stávající
situace ©Snad tu a tam se to nezdálo býti
dosti důležitým, avšak ve skutečnosti jest to
jeden z mladočesk:ch projevů, který znamená
uvolnění stranické kázně a rozpoutání organi
sační důslednosti, což musí míti za následek
rozklad strany, když vůdcové v nejpřednější
řadě do nejposlednější možnosti svými nej
rozhodnějšími osobami vlivaplná místa neob
eazuj“. Mladočeská strana a organisace patrně
evou úlobu dobrála a dává voličstvo k dispo
sici kandidátům mimo ni stojícím. Ti ae za
jisté na tento fakt svým časem odvolají. Ví
táme hu s potéšením.

Obrana.
Taktický postup maších odpůrců.

Prolhaný špiol Machar bombarduje katolický
tábor těmito humanitářskýmia enášelivými gra
náty: „Tito lidé mast býti postaveni mimo
všecbny zákony jako škodná zvěř a koma
přijdou do rány, musí je uhodit ve jménu
lidskosti, poznovu ve jménu Krista samého!
A ve jménu svého Češství, žije-li jen atom
lidského citu v něm!“ Kdyby takhle napsal
něco podobného katolík proti židovským pi
javicím, které i v ryze českých městech oká
zale češtinou zhrdají, to by všecky požidovštělé
časopisy kroutily farisejsky očima nad „kleri
kálním“ klackovatvím. Tedy dle realistického
osvícence není vlastně ani člověkem ten, kdo
by nechtěl katolíky kopat a tlouci jako Šškudnou
zvěř. Nejdřív si tento prohnaný špici sestrojil

A čemu děkuje »Manes« za tyto své vý
sledky? Předně velikému svému vzoru, po němž
dal si jméno, za druhé neúmorné práci a za třetí
ostražitým rádcům. Tak Karel B. Mádl volá
k němu ve Volných Směrech r. 1898 takto: »Sly
šíte po létu volání a toužení po českém umění
národním a slyšíte heslo: Moderna! Mnozí z těch,
kdo vyhlošují první požadavek, připojují k němu
rádi botový spasitelnýrecept... — — —

Vy sami také dobře víte, že pod vlajku Mo
derny a moderního umění odkazovány jsou proudy
nejrozmanitější, nejrůznéjší, ano nejednou docela
prou sobě béžící: naprostá ideovost na příklad a
také absolutní realnost, že vlny jejich jsou jednou
anemicky pobledlé a jinde sálavé rozhárané. Nej
větší bizarnost a nejobjektivnější střízlivost jeho
prohlašována za moderní.

A vy chcete býti českými moderaími umělci.
Na svém zvoleném ochránci a ides!ním vůdci

vidíte, kde se zskládá pole vaší práce, vaší vnitřní
práce. Výtverný umělecbez vnitrnosti, bez hloubky
ducha s vřelosti cítění, bez uměleckého karakteru
a umělecké odbodlanosti není umělcem vůbec.
Může býti mužem veliké dovednosti, jeho ruka
obdivované obratnosti: on umí, ale netvoří. Duch
musí býti v pohybu a cit ve chvění a varu, ro=
dí-li se dílo umělecké. To je vše nadání a déku
jeme zaň přírodě. A vnitrem takto bohatým vy
chází umělec ven, mezi lid, do přírody. V tom
tají se nejvlastnější jádro modernosti a pokroku
umění, že s lidem a přírodou cítí, že všechno
úsilí vynakládá, chopit a umělecky vyzvednout
jejich psychologii a uměleckými prostředky, techni
kou (v celém rozsahu tobo slova) jinde nabytou
a vlastním přičiněním v osobitou mluvu upra
venou vyjádřiti. L. hr. Tolstoj nedávno dovo
zoval, že uméní jest dorozuimívajícím prostředkem
lidstva. Jistě že tím nevystihl nejvlastnější jeho
podstatu. Umělec sám, pravý umělec tvoří proto,
že vnitřním, neodolatelným pudem tvořiti musí,
ale vkládá ovšem do svého díla svoji duši a své
srdce, určité jejich stavy a vztaby aty zase z jeho
díla k nám promlouvají, nás vzrubují a resonančně
v nás zaznívají.

Který pak umělec v sobě obsáhne českého
ducba, který jeho rysy a záchvěvy postřehne vce
lém zevním i vnitřním žití a u význačném zjevu
a projevu světe, v němž vzrostl a s nímž v jedno
erosti, ten vydává plody české vůně a chuti.

Moderna par exellence a přec Moderna našel

osnovu záúmyslnýchlží a pak na tomto jidáš

ském předpokladě staví své důsledky a návrhy.
A „nestranný“ Čas, ačkoli se ani nepo

kosil vykroutiti dosvědčenou a rafinovanou
prolhanost svého předního reka, přecu se ne
stydí dále tohoto člověka velebiti a kněze po
házeného jedem dosvědčené pomlavy tupiti
dále. Naši „evangelíci“ ee také na Macbara

ro jeho úskočné lhaní nerozhněvají. Ačkoli
Machar stojí vlastně oa stanovisku racionali
stickém, protikřesťanském, těší se u p. ka
veliké lásce, poněvadž bije statně do Ríma.
Vědomosti Šádkovy jsou ovšem tak obsáhlé,
že každé pokálení církve. jest dle něho spra
vedlivá, kův orgáu se spojuje 8 chutí
s každým, kdo dovede církev kopat. „Osvěta
lidu“ nazval Šádek jedním „z nejlepších listů“,
ač tento list šíří nevěru zcela neomaleně a
láme kopí za protikřestanské židovatvo a proti
křesťanskou sociální demokracii. Může upřímný
křesťan velebiti časopis, který otevřeně píše,
že naděje na život záhrobní jest modernímu
člověku cizí a pod.? Ale p. Šádek „k vůli
šíření evangelia" přece dovede takový list
pochváliti. Kdyby chtěl zachovati jen trocha
spravedlnosti, jistě že by bojoval více proti
těm stranám, jimž Božetví Kristovo jest bá
chorkou než proti straně, která Krista za
Boha uznává. Jest rozhodnou věcí, že „Hlasy
ze Siona“ systematickým tapením církve a
soustavným © omlčováním | protikřesťanských
rejdů židovských a socialistických ani helvat
skému evangeliu neposlouží.

Když se Masaryk vyjádřil, proč vlastně
přestoupil k církvi „reformované“ a že do
kostela své církve nikdy nechodí. měly „Hlasy
ze Siona“ posonditi toto podivné jednání dle
zásluhy. Ale to bylo nějakého úslažného u
hýbání! P. Šádok na místo evangelicky apra
vedlivého odsouzení všelijak omlouval, jen aby
mstivá garda realistů nebyla nějak pohoršena.
I prostomyslný čtenář se musí diviti, proč
útočné „Hlaay ze S.“ nechávají protikřesťanskon
sociální demokracii úplně na pokoji; kdyby
to byl list poctivý, jistě by si houkl více proti
socialistům vež katolíkům. Zvláštní přízni se
těší u páně Šádkových souvěrců sám Klofáč,
tento apoštol mravnosti, který se z těžkých
obvinění Fárkových posud neočistil; tento rytíř
bije do církve a rád mluví o mravní pový
šenosti Hosově a proto „ať žije!l“ Co na tom
záleži, jestliže jeho list nazývá Božství Kristovo
legendárním výmyslem! My známe dobře
to pásmo, které se naŘomu národu kol brdla
ovíjí; kdyby si „Hlasy ze Siona“ posvítily dle
zásluhy na protikřesťanskou činnost „Oavěty
lida“ a na patolízalství Času před sociální
demokracií, ztratily by vydatné spojence při
svém bořivém díle. A Čas sám, má-li vůbec
vycházeti, musí „reforimovati“ křesťanství po
níženými poklonami před socialisty, ať už tito
imloví proti křesťanství jakkuli. Nyní si v Ně
mecku požidovštělí socialisté s protestanty po
dávají raku na zápas proti církvi; židovský
Tagblatt obslabnjí protestanté a pastořiz Němec
rozžlhají v borečném chvatu „světlo evangelia“
před zraky Rakušanů, ač by tak měli činiti
v první řadě u toho množství pohanů, které
v Německo boze křtu umírá; může pak někdo
tvrditi, že přicházejí tací „apoštolé“ do našich
zemí s úmysly poctivými? Nejdřív ukažte, jak
jste uplatnili zásady evangelia doma a pak
teprve můžete někomu namlouvati, že dovedete
reformovati také u nás. Kdyby helvotism a
protestantism u nás byl schopen mravního
obrodu, tu by přece aspoň část evangeliotva
vystoupila proti nepřirozené alianci a v boji
proti Římu by se nezapomínala odsazovati
Šmejdy a křiklavé prolbanosti listů židovských,
socialistických i realistických. Ubohé kvítko
protestantismu by u nás uvadlo, kdyby nebylo
zalóváno pruskými markami a kdyby nebylo
Šetřeno vděčnými protikřesťanskými stranami.
Ale marné jsou nástrahy všech těchto různo
rodých bratří proti církvi, třebas by dovedli
lhátí ještě líp než Macbar a třebas by chtěli
kopati do katolíků jako do škodné zvěře;
církev zvítězí silou vlastní beze všech ponišn
jícich aliancí.

Politický přehled,
Vláda Kdrbrova s vládou Szellovou doposud

se nedohodly o rakousko-uherském vyrovnání a
o celním tarifu. Vídeňské porady vystřídaly se
zase s peštskými, oba ministerští předsedové při
jati císařem v audienci a přece k ničemu jistému
se nedospělo. Vláda uherská vytasila prý se a no
vými požadavky, Mluvíse o poděkováníse z úřadu
obou ministerských předsedů,

Volby volitelů do zem. sněmu na Moravě
jsou už skončeny,. V okresích českých byla mezi
stranami agitace prudká, v okresích smíšených a
ohrožených nepracovalo se téměř nic,

Říšský sněm uherský konal první schůzi po
letních prázdninách ve středu 8. t. m.

Ve Francii kulturní boj sice poněkud ocha
buje, ale katolíci franc, jinak čelí vládě Combesové,
Svobodné školy obětovností občanů na některých
místech znovu jsou otvírány a dosazovány na ně
světské křesť. učitelky.

V Macedonii bouří to dále. Mezi tureckým
vojskem a povstalci svádějí se pravé bitvy,

V gubernii poltavské v Rusku vypukly opětné
velké selské nepokoje. Došlo tam ku srážkám mezi
sedláky a velkostatkáři, Povoláno ihned vojsko.
Na obou stranách bylo hojně mrtvých a raněných,

V penneylvanských dolech ve Spoj. státech
severoamerických zuří již přes 22 týdnů obrovská
stávka. V 20. týdnu činí ztráty vice než 900 mil,
K, a vedle tobo pociťuje se již velký nedostatek uhlí,

Z činnosti katol. spolků.
Z Týniště m. ©. Náš křesťansko-sociální

lidový epolek pro Týniště n. O. a okolí pořádal po
slední dobu dvě zdařilé schůze. V první dne 17. srpna
přednášel p. Stanislav Šejna, truhlářeký pomocník
z Týniště, o „stranách v českém národě“ | Nastíniv
žalostný obraz milionového nesvorného národa če
ského, nesvědomitými lidmi rozeštvaného a v takový
počet stran rozštěpeného, jakého by si dovoliti nemobl
ani národ 80milionový, podal výčet jednotlivých stran,
jejichcharakteristika, náležitěosvětlil jejich nepřátelské
stanovisko k nábožeaství katolickému, dovolával 88
uvorné práce «e straně kutolické, ať již se jmenuje
tak či onak, která jedině jí zaručuje vítězatví ka
blahu církve a vlasti. — Ve druhé echůzi na av. Vá
clava promluvil vlp. Frant. Beran, kaplan z Cuclavi,
o „tisku“. Předatavív tisk jako velmoc, pojednal o
zhonbném vlivu tisku špatného ao nesmírné důležitosti
tisku dobrého. Přednáška jeho pádnými fakty doložená
těšila se neobyčejné pozornosti posluchačetva přes
špatné počasí čatné shromážděného a působíc naprostou
přesvědčivostí nevyzněla asi nadarmo. Zaplať za vše
Bůh! Jen bez bázně ku předal Zdař Bůh!

Z Třebechovic. Dne 21. září přednášela
slč. Jakubcová ve zdejším ženském odboru katolického
epolku o organišaci. Návštěva přednášky přes ne
příznivé poměry byla četná. — Týž odbor uspořádal
28. září divadelní představení „Pasačka z Lurd“ ve
prospěch Ú. M. Školské. Účastenství bylo netušené.
Ač režie byla veliká, odvedl odbor Ú. M. Š. 40 K.
Souhra byla velice pěkná, tak že vysloveno na mnoha
místech přání, aby představení se opakovalo. Zvláštní
dík aluší vyaloviti sl. ochot. spolku za laskavé pro
půjčení jeviště a členn tébož spolku p. Jeremiašovi
za laskavou pomoc, pp. Burovcovi a Kolšovi za bez
platné líčení. — Dne 5. října loučil se epolek náš 80
svým milým předsedou -dp. Lad. Kantem. Zpěvácký
spolek Oreb a spolek náš uspořádal mu přátelský ve
čírek. Zábava zahájena proslovem sepsaným p. vrch.
redaktorem V. Crhou a předneseným s porozaměním
sl. Kobosovou. Potom zapěl Oreb tři krásné sbory a zá
bavný kroužek apolku provedl 3 jednoaktovky, což vše
obocenstvom nadšeně přijato. Na konci člen výbora pan
J. Joudal oslovil dp. předseda, děkoval mu za všechnu
péči a lásku spolku věnovanou a odevzdal mu jako
upomínku na epolek jeho obraz. který vystaven byl
uproatfed květin na jevišti. Dp. předseda hluboce
dojat děkoval za vše, elíbil vždy pamatovati na spolek
náš a prosil shromážděné, by zůstali vždy věrni zá
sadám křesťanským. O oblíbenosti dp. předsedy svědčí
obromné účastenství při zábavě; ač se zvalo zcela po
tichu, sešlo se přece tolik obecenstva, že prostorný sál
p. Stoňkův nestačil. Přejeme dp., aby na novém svém
působišti v Praze alespoň tolik lásky našel, jako u nás.

Z Lemnmice n. Pop. Na den av. Václava,
svého ochránce, súčastnila se naše katolická jednota
slavných služeb Božích. Odpoledne konána slavnostní
schůze členská, při které přednášel pan Karel Karásek
ze Studence „o Českém státním práva.“ — Po účinná
řeči, která vyslechnata a velikou pozorností, zapělo
veškeré shromáždění národní hymnu „Kde domov můj“.
Pak pla nadšení přednesl pan Harcuba starší proslov
k svatému Václavu a když končil prosbou: „Svatý
Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“, zvedla
8e opona a divákům zjevil ne na jevišti živý obraz
představující bold sv. Václavu a zpívána píseň k av.
Václavu. — Následovala volná zábava, pfi níž pobavil
nás zábavný odbor — zvláště ředitel jeho pan J. Su
charda so svými rozpastilými kluky ve dkole a pan
Nosek zdařilým „Hypochondrem.“

Z Kostelce mad Orl. Veschůzi.katolické
Jedn.ty přečetně navštívené přednášel vdp. J. Kousal,
farář a episovatel, dne 5, říjaa o letošní pouti do
Jernealéma. Přes 2'/, bod. s malou přestávkou mluvil
vdp. řečník o nebezpečenství cesty, o zažitých doj
mech, o městech, která oavětívili, o jejich krátké
bistori, nynějším stava, zvycích obyvatelstva, poměrech
hmotných, mravních, náboženských, af doapěl k nej
tajímavějšímu, k avatému města Jerusalému, Nastíniv
jebo polohu, svatých míst, chráma Božího hrobu,
ukásel hlaboký jeho výsnsm náboženský pro celý
svět, — V 2. dílu očeně však (I rozmarně vylíčil
společenské poměry v Jerusslémě věnovav značnou
část vyvolenómu národu. Krásné byly applikace na
naše poměry asociální a náboženské. Vdp. řečníku:
„Zaplat Pán Bůhl“ Za nejlepší nálady, k níž přispěly
dva zdařilé výstupy, schůze ukončené s přáním všech,
by co nejdříve byla achůze nová.

Z Kměšle. Politický křesťansko-sociálníklab
zdejší pořádal Ď. října epolkovou schůzi spojenou
s přednáškou. Posvaný řečník vp. Jiří Sabula z Hradce
Králové obral si sa thema „důsledky Husových idef.“
Objaenil předem, jek ei Hus reformaci církve před
stavoval a poukázal, v čem 50 na své reformační
dráze od církve uchyloval. Pek dokázal na sákladě
hojných a přesvědčivých příkladů, že praktické pro



vádění Hasových idel končilo rozhodným nezdarem,
a5 myblénky Hasovy mají na první pohled podobu
lákavou. Naší liberálové stále poukazují na Hasovu
reformační vůli, nezmiňujíce se « pochopitelných
příčin o tom, kam Husovy nepromyšlené s neprak
tické plány vedly. Ač přednáška trrala dosti dlouho,
byla provázena až do konce napjatou pozorností uvě
domělých účastníků, — Bpolek v Kněžicích — dík hor
livosti a obětavosti avébo předsedy vldp. V. Němečka

— praonje s pílí vzornou a mobntní utěšeně jak čí
selně tak morálně. Další činnosti zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Stříbrné jubilemm „ČeskéhoVýchoda“.

Jubileum novin jest vzácností zu dnů našich, kdy
každý téměř měsíc vyjde na světlo nějaký „potřebný“
časopis, aby opět nedostatkem myšlének u abonentů
v krátké době noslavně zašel. Proto tím významnější
jest jabilenm chrudimekého lista „Čsského Východa“,
jenž po 25 let zůstal věren avému původnímu pra
pora konservativnímu i přese všecky obvyklé zjevy
přebarvovací. jež v posledních letech vešly do české
veřejnosti. „Český Východ“ právě svou důsledností
ptal ae listem na Českém východě vlivapiným. Na
jubileum jeho má zajisté zájem hradecké drašstvo
svatojanské, které před lety přespělo svou podporou
ku ssuflení výzuamu zasloušilého tohoto bojovníka.
Přejeme „Českému Východu“ i jeho saslonžilému ro
daktora p. Tomdori plný zdar na další costě ku zla
tému jubilea

Prvetlmy kněžské slavil dae 6. fijna u P.
Marie v Hradci Králové novosvěcenec vlp. Jan No
vohradský, rodem z Holoblav. Vedp. děkan Mnsil za
příslaby zdejšího duchovenstva a v p.ůvodu rodivy,
přátel a známých avedl pana primicianta do chrámu.
Vldp. Dr. Šulc promlovil pak v dojímavé řeči k p.

Při elavné mši av. p. ředitel Wůinsch s četným sbo
rem dam provedl zdárně mešní skladbu od Etts. Po
mši sv. přijali příbuzní a známí z rukou novosvěcen
cových nejsv. Svátost O1, a sv. požehnání, Nadaný
mladý kočz tento odejel ua to na vyšší bohoslovecká
stodia ve Frintanen do Vídně. Bůh poželnej jeho

práci! 3
V městském Klleperově divadle

v Hradci Králové v neděli 12. října 1002 pořádá
Magda Dvořáková za spoluúčinkování K. Emingrové,
klavírní virtuosky z Prahy, Večer písní. Pořad:

1. Dr. Dvořák: Arie ze zpěvohry „Rasalka“. (MagdaDvořáková.) 2. a) Mozart: „Fialka“; b. Grieg: „Íye
láska má“; c) Lówe: „Vodník“. (Magda Dvořáková.)
8. Chopin: „Balada G-Mol“. (Katynka Emingrová). 4.
Dr. Dvořák: a) „Byl to krásný, zlatý sen; b) „U po
toka“; c) „Když duch můj“. (Magda Dvořáková.) II.
5. Pergolesse: a) „Nina“; b) „Calandrina“. (Magda
Drořáková.) 6. a) Dr. Dvořák: „Na táčkách“; b) Cho
pin: „Valčík“ op. 34. (Katynka Eringrová.) 7. „Libi
cké písně“. (Magda Drořáková.) Začátek určitě o půl
8. hod. večer. Předprodej lístků nalézá se v knihku
pectví p. Peřiny v Hradci Králové.

Sjezd pomologický + Hradci Králové
v místnostech Besedy konati se bade v neděli dne
12. října t. r. a tímto programem: 1. Zahájenísjezdu.
2. O zužitkování ovoce promluví p. prof. Demel,
místopředseda zemského ovocnického spolku. 3. O ob
chodě a ovocem pojedná p. prof. Demel. 4. Sortiment
jablek a hrušek proberou pp. Demel, Říba a Kulíř.
5. Zakončení sjezdu. Ka ejezda tomu zvou se přátelé
ovocnářutví, příznivci a pěstitelové ovocného stromoví.

Ovocná výstava v Hradci Král.ve velkém
sále Besedy potrvá od 11. do 18. Híjna t. r. a
otevřens bude od 9. do 13. hod. dopol. a od 2.
do 6. hod. odpol. Výbor postaral se o četná čestnáa
cenná vyznamenání, tak že se udělí čestné diploray,

uznání, Čistý výnos věnoje se Ú. M. Šk. Kdo by
a pánů vystavovatelů buď část neb všechno ovoce ve
prospěch Ú. M. Šk. darovali, prodá ne ovoce to po
výstavě ve veřejné dražbě,

Nesmírné nbývání ryb na LabiaOrlici
vzbuzuje vážné obavy tím více, když tato chutná s
pro svou láci jindy 1 chudině přístupná potravina
stala se svou drahotou již potravinou labůdkářskou.
Příčiny ubývání jsou různé: Jednak továrny vypou
štěním eplaškův rybí potěr otravají, z našich řek
pomalu páchnoucí kanály tvoříce, jednak rybáři no
evědomitě ničí ryby. Existuje sice zákono hájení ryb,
v Hradci Králové a okolí se však vůbec neprovádí,
jinak by nebylo možným, aby se v době hájení ve
řejně prodávaly ryby a k tomu ještě míry nezákonné.
Kdejsou dozorčí orgánové ? — Jedním z nejzboubnějších
a nejakratnějších apůsobův chytání ryb jest kladení

"nočních šňůr, jež jest zákonem přísně zapovězeno.
Přes to je však každé noci v řece přemnoho úňůr e
někteří rybáři kladou je bez ostychu i za bílého dne.
Cbytání na noční šňůry jest velmi výnosným, avšak
také nejzhoubnějším, vždyť dobrá polovice chycených
ryb jmenovitě úhořův po zonfalém boji se akrontí,
aby těžce raněná bídně zahynula. Na jaře, když ryby
se trou, vyhledávají tak zvaná trdla t. j. místa mělká,
travou zarostlá. V tu dobu zákon ryby hájí a zapo
vídá jich chytání, Jen ať se někdo podívá k řece, co
ae děje! Rybáři chytají ryby do sítí, měchů, uržf ano
i klacky je utloukají a na vidlice napichají, bez
rozmyslu je ničíce malé i velké. Drobné rybky zpět
do vody nepouštějí a nemohou-li jich prodati, předha
zujíje vepřům.Nemají-li ryby v našich vodách vyby
nouti, nutno zvláště, aby dozorčí orgánové příenějí
dohlíželi k hospodářství rybářův na řekách a při
prodeji ryb.

O svěcení Borromea 1 Rudolfina
přineseme další všeobecně zajímavé podrobnosti z ne
dostatku místa v čísle příštím.

Nález a utráta. Pan Zeithamer,bosp. in
ženýr, nalesl peněženku s větším obnosem a p. J, Ježek,
soudní slaba, paplrovou 10 K. — M. Karlová stra
tila peněženku ce 4 K 20 h a J. H. slatý prsten.
še ohlášeno na pol. komisařství.

Neční výtršmost způsobili zde 7, t. m.
V. Černý, zedník « Pouchova, Fr. Růšička z Dobalic
a B. Zlatník, záméčnický pomocník. Vělchní plvem
rozohnění počínali al přímo zořívě, Prvcí dva sateni
a odvedení do vězení, kdešto třetímu podařilo se

utéci. :
Trestahodná nedbalost lékařů. Eoi

Zola umřel dříve, neš se k jeho loži dostavili lékaři.
Jařku, tohle by se v Hradci nestalo,

Věeodborové sdružení. Dle ustanovení
výborové schůze v Tyništi dne 5. října bude se ko
nati mimořádné valná hromada v neděli 26. října ©
1 hod. odp. v Hradel Král. ve dvoráné Adalbortina
s timto programem: Zpráva o situaci podá vip. Jakl,
taje.ník. Volba doplňovacího výbora. Přenesení spolku
do jiného místa, Volné návrhy, OJbočky st do 10
dnů před valnou hromadou oznámí své návrby a do
taty tajemníkovi neb předsedovi a zašlou k valné
bromadě jednoho delegáta. Účast hojná jeat žádoncí,
ježto jedná se o věcí velm! důležité,

Sirotkům po+ mlstra kamenickémp. R
Koslovl věnováno 24 K 90 h, jež vybrány byly dne
4. Hjoa od denních hostů v rostanraci Adalbertina.

Kemcert Em. Omdřička pořádánjest
25. října t. r. v sále „na Hůrce“ v Nechanicíchve
prospěch okrašlovacího spolku nechanického. Začátek
o půl 6. hod. večer.

Občanská beseda v Holicích pořádá
v neděli 12. října t. r. na oslavu dr. E. Holuba elav
nostní večor v aále „na Špici“. Začátek o 7. hodině
večer. Čistý výnos věnován bude na zřízení pamětní
desky dr. E. Holaba v Holicích.

Z Chrasti. Jebo Biskupská Milost E-luard
Jnn Nep. Brynych dal evým nákladem opravit: hfbi
torní chrám Páně sv. Martina v Chrašicích. Chrám
ten utěšeně obnovený bade 12. t. m. oderzdán aréma
účelu. Malbu provedla firma Nejedlý z Nov. Bydžova;
oltáře dodala firma Sucharda z Braa Na ozdobení
téhož chrámu přivpěli dobrodincové: 400 K Občanská
záložna v Chrasti; 200 K Fr. Novotný, insp. panství;
100 K P. J. Kobr, děkan; 60 K MUDr. K. Schmoeger;
o 60 K Fr. Štovíček, V. Hvězda, kaplan; 20 KH.
oakočil, bisk. ceremonář; po 10 K: Jos. Karz, M.

Čaprová, Vojtěch Svoboda, J. Pardabský; 6 K: Aut.
Hrubý, obec Chacholice; po 6 K: P. Ant. Blažek,
Školské sestry, MUDr. Bareš, Nejmonovaný, V. a. K.
Kuchynka, B. Slavík, V. Kurz; po 4 K: L. Chmelíč
ková, Em. Knchynka, A. Ševčík, Al. Narotný, Josef
Dvořák, A Čudova, Al. Sigel, Fr. Dvořák, Nejmeno
vaný, J. Mikan, O. Horák, Fr. Jaroš, Jos, Sládek; po
8 K: J. Sobotka, J. Novák, J. Sládek, Jan Kratochvíl,
Jan Rendl. J. Plaček, J. Hromádku, Fraat. dlikan; po
2 K: A. Němcová, V. Paalus, Jos. Šmíd, Jan Lupp,
O Čuda, A. Šmídová, O. Elefantovu, A. Dvořák, Fr.
Kuchynka, Jos. Vlček, Fr. Cumelíčsk, Fr, Š.lbánurá,
H. Trojanová, J. Synek, A. Kampelu.ůller, Frant. Ma
cháček, Fr. Hartmannová, K. Bulena, Víl Novotgá,
Joa. Novotný, Fr. Novák, Al. Zoinerová, Jan Šuopl,

točková, Al. Kopečný, J. Štěrba, A. Kopečná, A. Út
nařová, Ant. Charvát, Fr. Krašku, Vi). Charvátová,
Jos. Pardubuká, Ant. Bednářová. Ant. Svobedová, V.
Sýkora, A. Jeremiášová, Fr. Prašil, Joskb Wrocházka,
H. Sháuělová, M Šinkorová, Jos. Novák, k Jolíuek,
E. Dvořák, A Chlouba, E. Siglová, M. Jelínková, Fr.
Svoboda, F. Siglová, Josef Mencl, K. Novotný, Josrfa
Blažková, Jan Joryc, M. Kozderková, Alois Vladyku,
Frant. Pavlíček, Dicha, K. Mikanová, Jan Dvořák, J.
Podroužek, Fr. Novák, Václav Mikan, Fr. Mládek, J.
Vrabka, M Štěrbova, J. Dvořák, Frant. Starý, J Mo
tyčka, A. Vrabka, Frant Řehák, A. Slavík, Joníček,
Chvojka. (Pokračování.)

Z Podlašic. Dne 4. t. m. "zemřel- Podla
šicích p. V. Kurz, široko daleko známý hostinský, po
krátké nemoci. Nebylo cestajícího, který by se byl
o „pantatinka“ neatavil, | Pobřben byl v pondělí za
velikého účastenství obecenstva,

Z Rychn+va. Na den sv. Václava bylo
posvěceno na Starém náměstí velké sousoší (kříž, av.
Jan Nep. a sv. Florian', kteréž bylo pěkně opraveno
péčí a z větší části také nákladem al. zdejší obce.
Ač počasí bylo velmi nepříznivé, byl přece prostranný
chrám nejev. Trojice naplněn zbožnými posluchači;
ta promlavil velmi přenvědčující slavnostní řeč slo
vutný kazatel vdp. Jan Černý z Hradce Králové. Po
kázaní 1%, bod. trvajícím ubíral es průvod, v jehož
čele byli členové sl. obecního zastupitelství, ku sou

soší, kteréž posvětilvdp. VincencKleprlík, biskopskývikář a děkan. Po vykonaných církevních obřadech
odebral se průvod do chrámu av. Havla, kdež se
slavnost akoačila litaniemi k Božskému Srdci Páně
a požehnáním Nejsv. Svátosti Oltářní,

Spolek absolventů zimní hospodář
ské školy v Opočně pořádádno 13,října t. r.
o půl 2. hod. odpol. veřejnou mimořádnou valnou
schůzi v místnosti p. Frant. Hejzlara v Babí. —
Program: 1. Čtení a schválení protokolu z předešlé
schůze. 2. „Jaký význam pro zemědělce mají hospo
dářsko-čtenářské besedy“, pojedná Fr. Krejzi. 4. „O
důlešitosti hospodařských škol pro rolníky“ promluví
p. Josef Skoda z Lipí. t. Volný rozhovor.

Z Luže. Vrácnou a dojemnouslavnost začilo
město našo 1. říjma. Učitelka ručních prací s)č, Marie
Svobodová loučila se se školou téměřpo padesátiletém
vyučování. Místní školní rada oceňujíc nevšední její
zásluby o vychování, uchystala jí tichou, dojemnou
slavnost. V marianekém kostelíku na Chlomku za
repraeseniace místních hodnostářů a za účasti celého
města zahájil ji srdečnou řečí vdp. vikář a děkan Jan
Vlach a ponkázal na tichou a záslažnou slečnínu

ráci, jiš půl století s novšedním zápalem konala.
Noučila děvuškyjen račním pracem, sle zjemňovalaa
sušlechťovala jejich ardce, učila o hledět vshůro,
milovat práci, ctít své drahé a nezapomínat své rodné
gemě. Po mši sv. v slavnostním průvodu městem na

sled vedla alč. Svobodová své evěřenky do školy,
Eds v slavnostně upravené třídě holdovaly ji kraby
povolané, Řídící včítel p. Ed. Jarkovský vřele jí po
děkoval a ze ním blasem slzami prochvělým děkovaly
žačky jednotlivých tříd. Pobnutí stupňovalo se slovem
od slova. Za nadšení a za dojemných zpěvů skončila
tato vzácná slavnost; celá obec pak doprovodila
slečnu k doma její nu a ujistila ji, že nikdy cestička
k němu nezaroste zapomenutím.

Z Vejvamovic. (Výlet školních dítek). Dne
20. září účastnily se děti 9. a 4. třídy zdejší dkoly
se svými pp. učiteli ovocné a zolinářeké výstavy
v Sezemicích. Maoho se dítky výstavy naprohližely a
mnobému se podivovaly. Výstava byla bobata nejen
droby ovoce, ale také vynikala zdatností u úrodou
zeleniny a zvláště pór a zelí hlárkové svými pěknými
exemplary poataly pozornost. Po prohlídce výstavy
vyšli výletníci k přívozu na Labi u Kunětic. Zde
chtíce někteří zkusit jak se plave po lodi, uvezli ae.
Odtud pak i památnou hora Kanětickou s pomníkem
zašlé slávy — hradem shlédli. Obohacení dojmy mno
hými vrátili se výletníci odpoledne se Sezemic domů.
Výlet se zdařil v každém obleda a náš p. řídící za
sluhoje chvály, že výlet onen nspořádal u svými bo
batými turistickými skušenostmi dítkám školním
k užitečnému a krásnému posloužil.

Z Čáslavě. Pomalu řidnou řady oněch vzá
cných, v pravdě staročeských mužů, jichž jména badou
v bistorii našeho národního vývoje zlatým písmem
zaznamenána. V minalých dnech doprovodili jsme opět
jednoho na hřbitov. Byl to bývalý purkmistr králov
ského města uačeho a poslanec deklarent JUDr. R.
Jablonaký. Ztratilo v něm město nade jednu typickou
a šlechetnou osobnost, o níž možno říci, še takových
jest poskrovnu. Pro vše krásné měl otevřeno ardce i
obětoval pro to aré síly, čas i jmění. Doprovodily ho
na hřbitov nesčetné zástupy a všechny místní korpo
race. Záslahy jeho vylíčil vdp. děkan J. Folta v po
houté řeči a pan Dr. Zimmer, ač stoapenecprotivného
tábora, nemohl než skloniti se před šlechetnou pa
mátkou zesnulého. Mezi osobnostmi vynikajícími bylo
viděti i poslance Dr. Pacáka a deputaci král. hor.
města Kutné Hory. — Odpočívej v pokoji! — Ve
dnech 4., 5. a 6. října konán byl v městě našem
ovocnický kurs « praktickými výstapy. Navětíven byl
velmi četně a naše krásné pohlaví nančilo se mnobéma.
Jenom bylo si přáti větší účasti při výstavě této. Po=
bodlnost interesentů nebyla tu na místě.

Z Lodče nad Sázavou. Vjednomz mi
nulých čísel zmínili jste se v dopine z kraje o ne
tečnosti našeho občanstva ku stromoví ovocnéma. Co
teprve bychom měli říkati tady my? U nás není pouze
neporozamění, ale přímo na některých místech 1 ne
přateletví proti stromum těmto. Všemožné výmlavy
so vymýšlejí, aby kousek půdy nemusil býti věnováu
pěstění tobo, co by u nás neslo užitek veliký. Nyní
jsme tu odkázání jenum na dovoz z kraje. A jestli
tam zůstává ze sklizeného ovoce jenom část méně
oevná a pěknější ovoce jde čo Němec, tu dostáváme
za drabý peníz než mizerný brak. Bohudík nynější
správa politického úřadu počíná sama podporovati
myšlénka o pěstování ovocných stromů. Pan okresní
hejtman získá a1 tím velikých zásluh, jestli na po
čaté cestě vytrrá. Ubjednává sám pro obce stromy a
dává je vysazovati. Bylo by ei přáti, aby 8 ním ranku
v ruce šlo 1 okresní zastupitelství. Jak výsledky uká
zaly, krajina naše, byť drsná, pěstování ovocných
stromů unese velmi dooře, Naskytá se tu našemu uči
teletva i duchovenstvu důležitý moment k poučování
a povznesení zanelbanéhu venkova. Kóž by to bjlo
jenom pochopeno!

Z Podvysocka. Zle se na nás rozmrzely
„Podvysocké", že jsme náš veřejný život, jek 6e nu
Vodvysocka jeví, nazvali židovským dvindlem. Napo
míná nás, abychom se starali o své spolky. U nás
ještě nemusil žádný epolek dáti si znova štafirovati
firmu, jako ten amrlý podrysocký. Na jedno však
zapomněla ctná redakce, aby totiž zodpověděla otázku
o té organisaci evangelictva, do které kousla, alo ne
dokousla. Inu, kdyby nebylo tubo semence! Jaké
spořádané poměry u nás panají, patrno z boje členů
hospodářského spolku, kteří navzájem se nctívají
pěknými zaslány v Podvysockých. A pak neul nic
shnilého ve státě Dánském| Svopodomyulnost v tomto
tak slaveném kantonu vykrystalisovala ae v zásada:
My, co jeme u vesla, máme pravdu a vy ostatní po
slonchejte, kdo nechce — toho utlučem. Vzácné redakcí
jeme povděčni, že se konečně ukázala ve své pravé
podobě.

Z Dol. išrálovie. Velikou naději kladlo
obyvatelstvo našeho zapadlého okresu v nově otevře
nou dráhu královicko-vlašímekoa. Velikých také obětí
přinesl okres náš myšlénce té, Ale obyvatelstvo míní
— ředitelství státních drah mění. Upravené spojení
se světem zvláště a Prahou je tak bídné, že je děláno
jako naschvál. Domnívají 60 asi páni, že pro nás ho
ráky je všecko dobré. Doufáme, če zástupce našeho
okresu, jakož i vlivaplné osoby zasadí se, aby při
blíženo bylo více k potřebám obyvatelstva a ne
k pohodlí feditelstva,

Na pomník + P, Jos. Lupoměského
na Pecce věnovali: po 4 K pp. Ant. Boukal, farář,
Fr. Koudelka, ačitel a Stefan, rolník v Kalu; po 3
K pp. MUDr. J. Hartmann, V. Drašar, hostiaský a
K. Fuchs, obchodník; po 2 K pp. J. Crha, řídící
učítel, Josef Eoglmann, učitel, J. Píč, učitel, Frant,
Feiks, spravce školy, J. Dvořak, c. E. stražmistr, Fr,
Scbrotter, kaplan a J. Hoke, kaplan; p. K. Petrů I
K a p. J. Loweubach 60 b. Věem šlechotným dárcům
srdečný dík vzdává Jen Lonský, katecheta v Ledči
nad Sas.

Královský dík. Ku koranovačnímslavno
etem zaslal nejchvalněji známý c.a k. dvorní fotograf
J. F. Lauguans v Praze na Jeho Veličenstvo krále



Edoorda VII. telegram holdovací, na který došlo ná
sledující královské poděkování: Bukinghom Palace
Londýo. Král mně naříail, bych Vám za V$é lnekavý
blabopřejný telegram vzdal díky. Koollya.

Z Tuchotle. (Zprávaveršem).
Baď pozdrav čtenářům a milé zdraví!
Nic nového se tady nevypráví — —
Bramborů sklizeň je a setba žita,
V zabrádce tu a tam jen růže odekvítá
mslými ponpátky, jež voní také málo —
není ten slanka avit, jež by je mile hřálo.
V tom chladna ponurém ní Švostkynedozrají—
a nejsmo v horách ta, jsme trochu ještě vkraji.

ep nemnoho, neb zatóněny mákem,
jenž pestřil kraj jak atíny pod oblakem. —
Ta nedávno i vzácnou „veselost“ jsme měli,
o níž i v novinách si páni vyprávěli.
Neb Papeže (učitele), jenž slečna Brynychovu,
dcera páněsturostovaa příbuznoubiskupovu
sobě bral — Suchdolský oddával Král
a Petr u Pavlem při tom stal.
Otec mlynář mouky nechal,
na veselka radši spěchal.
Pen Procházka z Roztěře oblek sváteční béře,
volá: „Svatebčanům zdar, zvěřiněa piva zmar“
Táborského od Jordánu hosté přišli hned poránu,
z Roztěře a z Chlistovic, z Suchdola a též z Vidic,
z Březové a Mezoles, že jich byla plná ves.
A veselka byla slavná, .
Láska vládla starodávná,
Za hovoru, písní pění,
v srdci milém vyprávění
vzpomenato dálných Čechů
a jim v tísni pro potěchu
zasláno po „Ústře ní“
dvacet a dvě korany.

Různé zprávy,
U nás a v Prosku. Mivulý týden konal

ee v Karlových Varech sjezd něm. přírod zpytců
z Rakouska a říše německé, na který vláda rakouská
věnóvala 20.000 K. Na sjezdu přítomen byl i místo
držitel království Českého hrabě Coudenhové 8 mi
nistr vyučování Hartl, jenž se vyjádřil též, če věda
německá nezná žádných hranic zemských. Věeněmectví
ovládalo mysli účastníků. Prašák prof. Voller před
tváří rakouského ministra sliboval Němcům rakou
ským podpora z Praska v. boji proti jich nepřátelům
(Slovanům). K tomu pruští hosté co nejochotněji byli
v Karl. Varech vítáni. A pruská ochota a pohostin
nost? Před čtyřmi lety, když chystán byl ajezd
polských přírodozpytců m lékařů v Poznani, pruská
vláda pohrozila přihlášeným polským a českým učon
cům a lékařům z Rskouska, že je dá četníky dopravit
přes hranice, dostaví-li se přece někdo z nich.

Pryč od Rímu. Die zprávy předseduictva
na letošní valné echůzi epolku Gustava Adolfa v Ka
usln přestoupilo v Rakousku za heslem „Pryč od

Íma“ z církve katolické k ovangelické aaj 19.000 a
ka etarokatolické 8.000, Nejvíce odpadlíků přibylo na
Ústecku a Jablonecku. Až dosud zuslal „spolek G.
Adolfa do Rakooska 11,890.000 marok (v minulém
roce 664.000 marek), jimiž poděleno bylo 1363 obcí.
Čechám dostalo se přes3 mtliony marek, v roce mi
ualém 264.000 marek. Úbruem vydáno bylo pre země
neněmecké 3,9G0.000 morek. Na schůzi této blavní
důraz kladen byl na to, aby postaráno bylo o do
utatečný počet evangelických kněží v Rakousku. Jenom
pomocí zahraniční že ve udržeti může rach protestant
ský v jednotlivých korunních zemích. Samozřejmo, v čí

„službách pracují Všeněmci u mnozí čeští evangelíci.
Připomínáme, že se valné hromady účastnil také ná
městek českého superintendenta, kolínský farář Dušek.

Emil Zola, jeden z nejpadanějších spisova
* telů, jehož některé romány jsou však obsahu prot

kře-ťanského a nestoudného, 29. m. m. zemřel v Pa
říži zadušením se uholnými plyny. Jeho paul v témž
pokoji spící otravou téžce onemocněla. Svou prací
Spisovatolsnou stal se Zola milionářem, © Mnobé jeho
romány vydány ve statisících cxomplárů,

Nadějný zvěrolékař. Farářk sediákovi:
„Co pak jste dnes tak mrsat? Váš syn konečně do
stadoval a stal se zvěrolékařem. Mělbyste' n.ít spíše
radost!“ ©Sedlák: „Jo! Pěknou! Nojdřív kluk tak
-dlouho študýroval, že mně z celého statku zbyla je
diná kráva a ta mně teď, když přišel domů, tak dlouho
korýroval,až dneska'pošlu.

Blahobyt rolnictva. Běhemsrpnat. r.
bylo označeno v úředním oznamovateli 258 exokuč

ních dražeb usedlostí a nemovitostí v království Čes
kém,: odhadnutých ns 3,335.001 K. Soudní útraty
vypočťkny na 56.315 K.

Letem celým světem. Jednosto stereo
skopických obrázků ze všech končin gvěta i se ste
reoskopem obdržeti možno v panorámě Národní Jed
noty Pošomšvské ve Ferdinandově třídě 6. 11, kteréž

ve prospěch českých menšin ve výrobní cené přenechal
Národní Ježnotě "Pošumavaké Frant. Krátký, majitel
fotograf, závodu v Kolíné, Doposud vydány byly dvě
serie po 100 obrázcích. Cena jedné serie obnáší 5
K, cena sferdoskopa 2 K 80 b mimo poštoruého.
Obrázky ty jsou nejen učebnou pomůckou pro školy,
nýbrž ipro každého jednotlivce mají poučný a vzdě

t9vací význam. Doposad rozebráno bylo na 500 sezil.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

(Zasláno)
PaonFrant. Jiroušovi,

majiteli závodu řezbářského ve Slatiňanech.

Při kollandaci gotickébo oltáře, který jste
ro chrám Páně v Morašicích u Heřmanova
čstce pracoval, vyslovila Vám přítomná ko

misse plné uznání i co do uměleckého prove
dení, i soliduosti práce a mírnosti cenv. Proto
neváhám Vaši chvalně známou firmu tímto
opět odporučiti.

V Morašicích u Heřmanova Měsíce dne 21.
sářá 1902.

Josef Barvíř,
farář.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 4. října 1902. 1 hl.

pšenice K 11:69—18-00, tita K 10 00—1060, ječmene
K 7*80—8-40, ovsa K 5-20—5-90, prosa K 10:00 —10%60,
vikve K 6-50—7 30, hrachu K 17'00—2400, čočky
K 2400—2800, jabel K 18-00, krap K 1600"—4000,
bramborů K 240—260, jetelového semene bílého
K 00'00—00:90, jetelového semene červen. K 7200
—9800, máku K 17-50—21-60, lněného semene K 72:00

1 kg. másla K 200 —2-20, 1 kg. sádla vepřového K
1:60—1'76, tvarohu k 0-28—0'32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—000, jeden hl. cibule K
4 00—4 20, jedna kopa drobné zeleniny K0'80 —1*10,
1 kopa zelí 4-00—800 K, 1 pytel mrkve 1:60—1-80,
1 bl. švestek K 1:40 —2-40, 1kopa petržele K0 80—1-10,
1 kopa celere K 0:80—2-00.

„———————
Bursa práce v Hradci Králové,

Místo pro dělníka na denní plat v Hradci
Králové bledá „Odbočka všeodborového edružení“,
Nastoupiti může třeba bned.

Bližší sdělí se v Adalbertinu.

Kalendáře
českého lidu katolického

na rok 1903.
Do české katolické rodiny mají miti
přístup kalendáře jen pravým duchem
katolickým provanuté a českým zá
vodem vydané. Takovými jsou tyto
naše kalendáře: 

Vlastenecký Poutník. Veliký. Redaktor Václav
Spaček. — Cena 1 K, tucet za 8 K. Obsahuje krásné
povídky, básně, poučné a historické články.

Vlastenecký Poutník. Malý. Red. VáclavŠpaček. —
Cena 60 h, tucet 4 K t0 hb.

Bvatováciavský Kalendář, Veliký.RedaktorVáclavpaček. — Cena 1 K, tucet 8 K. Vyniká vybraným
obsahem i bojností povídek.

Svatováclavský Kalendář. Malý.RedaktorVáclav
paček. — Cena 60 b, tucet 4 K 40 h.

Malý Vlastenecký Poutník a Malý Svatováclavský
Kalendář jsou nejlacinější české kalendáře rodinné.

Vlastenecký Poutník Svatováclavský. RedaktorVáclav Špaček. — Cena 1 K 40 h, tacet K 1120,
Objemný kalendář. s bohatým a vybraným obsahem,
Značný počet vzorně provedených vyobrazení.

Maria. Redaktor prof. Jul. Košnář. Cena 1 K, tucet za
A K. - K bohatému, zábavnému a poučnému obsahu
připojena část, jež obsahuje přehled činnosti Katolicko=
politické jednoty v roce uplynulém. Vhodná tedy pří
ruční kniha pro každého katolíka. Krásný titulní obraz.

Meč. Pořádá Václav Kotrba. Cena 1 K, tucet za 8 k,
Množství krásných povídek činí jej velmi zajímavým.

Praha. Kalendař zábavně-poučný. Cena 1 K, tucet 8 K.
Redaktor dr. Jan Zítek.

Rodina. Velkýkalendář katolický. Jest souborem předem
uvedených kalendářů, následkem toho jest nejobjem
nějším. — Cena % K, tucet 16 K.

Kalendář křesťanských sociálů českoslovan
ských. Vydávaný v kapesním malém formátě. Cena
brožov. 60 hb,tucet 4 K 80 h, váz. 60h, tucet 7 Kzu h.

Všechny naše kalendáře mají jako přílohu krásný, 12ba
revný skupinový Bízův obraz.

Sv. Cyrlll a Methoděj vyučují lid slovanský,

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna
a nakladatelství

V. KOTRBA, PRAHA, 200—II.

Josef Pilnáček„s
lihoid
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v Hradei Král.u

AC4



KOA
Zubní lékař

MIDP. A.Ařál
ordinuje od 8—4 h.

AMradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.KK

© 64 haléřů. — Kance
lářské lepidlo, láhv.

50 h. — Lepidlo na sklo a porcelán, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny na oděvu, láhv, 50 h. —
Vodičko na skvrny inkoustové na papíru, lábv.
50 h. — Esenci na rum kobanský, 64 h. —

Proti předem zaslanému obnosu zasílá

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

severo-východní Čechy.

Vše s návody k upo
třebení|

Vodičkuua ubry,láh

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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Oltáře,sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přemě dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporačuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďeohy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Provedeno ke 300 oltářů.

nh

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízi

"V

Břaniškí JITOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fatografie a rozpočty na požádání.

JAN —
KALIS

bkodipářa zlatní

v Rychnově n. E.

přísežný znalec |
c. k. okr. soudu

"Obrázkové '
Cenníky zašle.

zlatých a atříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás.provedení
doporučuje - - 

dosel Dvořáček,
výroba klobouků v Hradci Král.,

oznamuje
vele-ténému P. T. obecenstvu co nejoctivějí, že svůj
10 let stávající obchod a výrobu klobouků « dosavadní

místnost! na podloubí

WO- AB- přesídlil "BE "Um
do prostorných a světlých místností v Pa
lackého třídě č. 83., poblíž sv.-Janského
náměstí, do bývalého skladu nábytku p.

Ladislava Knypla.
Na skladě budu mítí jako až dosud klobouky

vlastní výroby v nejmodernějších tvarech z p'stě i vlny,
Speciality s c. a k. dvorních továren P. a Č, Habig ve
Vídni a J. Hůckl a synové v Novém Jičíně. Rukodílné
'edenové klobouky od firmy Ant. Pichler v Štýrském
Hradci.Cylindry hedvábné i atiasevé, čepice
sportovní i domácí, lehké mikade, zimní jemné
dameské střevíce, papuče s kotvoui bezní, PUSké

galoše, vysokou zimní obuv, vše v nejhojnějšímv ru.

' Propodzimvyrábímnejmodernější tvary
damských forem. Přelormování forem, jakoži
opravy panských klobouků dějí se přesněv době
nejkratší.

Pro zimní obdubí zavedl jsem mimo avůj obor též

zboží kožešnické
a to pro pány čepice různých tvarů a kožešin,

ro dámy, dívky u děti velký výběr rukávníků,
ea a celých garnitur z rozmanitých kožešin.

Opatřiv obchod idílnu (v domě) moderními po
můckami, jsem 8 to velectěnému P. T. obecenstvu co nej
přesněji a zbožím jen dobré jakosti posloužiti

Děkuji P. T. obecenstvu za přízeň mi až dosud
věnovanou a prosím, by mí tutéž přízeň nexkrácenou
v nových mísinostech zachovalo.

Obsluha vzorná. Úeny mírné.
ře.

Kostelní náčiní
WeB"vlastní výroby "E

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří,

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.
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CM mc P věžních

hodině
x ; v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Liťomě
řicích a četné jiné véžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru

č HB GRESKANspolečnost
ku pojišťování důchodů na život

V LONDÝNĚ,
stojící pod dozorem rakouské a anglické vlády.

Záloha společnosti u o. k. státní ústřední
pokladny ve Vídni, k zabezpečení všech v Ra
kousku © pojištěných členů © svých, činila dne
1 února 1902

23.087.438 K 10h

Prospekty, zprávy a nové sazby co nejochot
něji zdarma udělají a přihlášky přijímají:

Pobočka pro Rakousko ve Vídni L
Gizelastragse 1; (palác majetek společnosti).

Podřiditelství pro král. České
v Praze, Václavské náměstí 66; (palác majetek
společnosti).

Hlavní jedmutelství pre Hradec
Králové u Boh. Tolmana, em. koibkupce, Velké
náměstí č. 26 (přízemí, přes dvůr)

Společnost ráda přijme jednatele, hodící se
k získávání pojištění na život, a to za výhodných
podmínek.

na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
„m ve Vysokém Mýtě

pa dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený

© DOU
CT

o r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách
— nabízí 

koňak, olivovicí, borovičku, jeřabinku, |
rumy a punše, liké aďké ovocné

vino, bílé| červené,vinekKorhvkové jmé
nalni),vína oladká avino Šumivé (inmpaňské.)

5 Upozorňujeme zvlášť na výtečn ři

jakosti velmi levný šak a ornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medatilí
státní a diplomem slaté medaslle, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaille.

Vzerky zdarma a franko.

Jan Kryšpin,

U. Syvaltecty Synovec, ná
odborný umělovký závod

malby okenkostelních
PRAHA--I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměmtí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduěšího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se želešnými rámy, al

těmi 1 vsagením.
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ba Veškeré rozpočty, skizsy i odborné
4 rada bezplatně, beze vší závuznosti

ku definitivní objednávce.

PRE* Nesčetna veřejná i písemná pochvalná nznání<

Založeno roku 1886.

DAŘÍ
vároční odporučuje vzhledem k této uastávající
době velect. P. T. obecenstva ku provedení foto
grafických obrazů všech velikostí a všech způsobu
nejcbvalněji známý zóvod: J. F, Laugbans, c. a k.
dvorol fotegraf © Praze, Vodičkova ulice čís. 37.

Král, Hradec. Plzeň. © Budějovice.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslůžebného
ze stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začsoručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
sašlou ae jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod můj může se vykásati četnými pocoval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ze tedy ksa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránok na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

jakož i veškeré

Příruční

knížka

Sestavil
Karel Karásek.

Cena 40 hal.

Na 5 výtisků šestý
zdarma. Objednávky
dějtež se pod adresou:
K. Karásek ve Štu
denci u Horek. Pošta

v místě.

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání — 8368stran 8“
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkapecká

brožovaný<. © < ©© + 400 42
vázaný v poloplátně . . . - . . -+ * * 68 hvázanývceloplátně-< <<<- -+ * G8h
vázaný v celoplátně se zlaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zlaceným křížkem a ořízkou —.„ K 180

Biskupská knihtiskárna.

O
K době kašle a chrapotu!

Turecký MBL z3rssprouřečnkochranný prostředek co

parfumaje dech,
uklidňuje hla
sivky, pro pěvce

Wo j): řečníkydůležité, pro. ele

takorý i všude uznán

gantní avět neocenitelné. Jediné pravé, záko
nem chráněné vyrábí

První česká akciová společnost to
váren na orientální cukrovinky a čo

koládu dříve A. Maršner,
Královské Vinohrady.

K dostání v lékárnách, u kopců, labůdkářů,
droguistů, cukrářů atd.

Přěhěěřěděěbět
Ojetý, půlkrytýkočár

levně na prodej u

Čeňka Bubna,
kočárnika v Hradci Králové.

ORP Tamtéž jsou nové kočáry Hojnovějších vzorů
stále na sklodě,

Biskupská knihtískářna
v Hratici Kráróvé

nabízí školní knihy:

Malý Katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 h.

A. OLŘBŮ KALOGŮLONUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtiskn vázaného 64 h.

a, VOLNÝ E2LBGDISMU
katolického náboženství.

Cena 1 výtlsku vázaného 80 h.
Katechismy jsou schváleny ma valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9 dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
aklada s 180/,slevou proti hotovénu zaplacení.

Roadilení výů pro chudou úkolní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr čkoních rad, nýbrž za 11
Jistků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří

adného druhu katechismuA chudé. Die poměru, v jakémŘatechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela apraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéž školuzdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Olfáři
vydaná

nejd. blsk. Ordinariatem v Hradol Král
, (výtisk brožovaný 4 h.



levně s odbornou dokonalostí a zvlástě
8 trvanlivým zlacením a polycbromií.

Výroba m
všech moderních vzorů a

zasklívání obrazů
ve vlastní dílně.B)

J

„KBĚ/X
č Obcho

umělecký a papírnický.

a skladěnejvětší výběr

všech možných druhů, olejomalby a omě
lecké reprodukce. Sochy všech velikostí,

kříže,římsy,lištya různé umělecké výrobky.

Veškeré druhy papíru,
potřeby, alba, kassety,

První český katolický závod ve Vídni

František Řuber
O Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko

- stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

at. d.

Vídeň,
VII. 0., Schotten
feldgasse28, d.11.

Na ukásku zasílá
se vše franco.
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Jan Horák
soukeníkv Rychnověn. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby“

pro podzimní4 zimnídobu.
Též veléjemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o pectivé ob

sluze mého křesťanského závodu,

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšení con|.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, kfestanského, svópomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druhy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

okudb buchubuFh bu bad ska
Velká úspora pro každého.

Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chralné známé

držadlo kalhot
(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padmutí kalhot, a lze jej vědy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přeavědčení zjisti netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zasílatelský dům.

TETFRIVFFFPT
“ROE

Josef Neškudla,
c a kr. dv. W dodavatel

v Jablonném zad Srl. č. d. 86

doporučuje P, T. veledůst. duchovenstvu
vk věndeš osvědčený a mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

všech Kostelnich parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illastr.

cenníky, vzory a předršty k výběru napožádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.OE
ON
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Příloha
Beseda.

Svěcení nového Rudolfina a Borro
mea v Hradci Králové.

(Kapitola o dobročinných, kulturních a
uměleckých snahách církve katolické.)

Konservativnost a důslednost církve ka
tolické jest tak příslovečnou, že mnozí lidé
z nepochopení ceny této důslednosti vyčítají
církvi ztrnulost na starých formách. Velmi
často čítali jsme pokrokářské rozumy o ne
pokrokovosti klorikálů, ačkoliv kromě laci
ných slov nikdy nás pánové akntky nedovedli
o pravé pokrokovosti poučiti.

Kdo žije několik let v Hradci Králové,
musli bez novipářeké snggosce uznati, že zdejší
katolické církevní krahy jsou rozhodně kon
servativní, neboť zůstávají důsledně věrny
starým tradicím církevním, která vždycky
ujímaly se potřebných a nazných, kter“ šířily
kultaru s podporovaly umění. Sotva že padly
hradby města, pochopily hradecké církevní
kruhy téměř nejprvněji ze všech důležitost
slanečního světla a čistého vzduchu a jaly sa
o překot kupovati stavební místa ku zbadování
mopumentalních pomníků své lidumilnosti,
osvětovosti a uměleckého vkuan. Pranéřovaný
biskup Edvard Jan Brynych zunecbá Hradci
Králové v Adalbertinu, v novém Radolfinu,
v novém Borromeu a v restanrovaných věžích
kathedralních tolik imposantních důkazů své
genialnosti a pravé pokrokovosti, že ho tapi
telé jeho nedohoní ani za celé století. Vzdyt
i naše obec, která jest velkostatkem s mil
lionovým jměním a společností se stálými
obecními důchody, musila se obmeziti při
stavbě svých nevyhnutelně natných ústavů na
nejstřízlivější a nejlacinější formu.

Za vlády nynějšího starosty p. dra. Ul
richa bylo podniknuto velmi mooho veprospěch
obecného dobra na účet poplatnictva, zbudo
váno bylo dosti budov činžovních a živnosten
ských, ale církevním kruhům patří zásluha,
že vlastní siiou a vlastní zodpovědností bez
naděje na hmotný prospěch zbudovaly veřej
nému dobru sloužící budovy ve forměumělecké.
Může-li se vůbec město naše honositi monu
mentalními, architektonicky ©pozoruhodnými
stavbami, mají na tomto zjevu hradečtí „kle
rikálové“ neupíratelnou zásluhu.

Poslední týden byly církevním obřadem
odevzdány dvě veliké budovy avému účelu.
V sobotu dne 4. října o 8. hod. byl posvěcen
nový ústav pro hlochoněmé „Rudolfinum“
v Pospišilově třídě. Badova „Rudolfina“ jest
nádhernou monomentalní stavbou, která svým
čistě provedeným pražským barokem jest nej
sličnější budovou nejenom v Hradci Králové,
ale vůbec v celém okoli. Firmě Nekvasilově
podsřilo se zdařilým provedením oskotečniti

čkný plán architekta Jenšovského z Prahy.
itovati jenom jest, že tak krásná stavba jest

až ve vzdálené třídě Pospišilově, kde vůbec
representačními stavbami bylo plýtváno, kdežto
mnobá část městu jest na umění chudou, Ko
nečněsousedství toto aspoň umožňuje Rudolfinu
vládu nad ostatními také pěknými bndovami.
Přáli bychom Hradci, kdyby aspoň příští ně
jaké průmyslové museum bylo důstojným
sokem Rudolfina. Vnitřní zařízení hlachoněmého
ústavu vyhovuje všem woderním požadavkům
pedagogickým a zdravotním. Náklad na stavbu
jest ovšem velmi značný, neboť a vnitřním
zařírením dostoupí téměř400.000k. Odhodlalo
se tedy koratoriam ku značná oběti a ku ne
malým starostem novostavbou ústavu, jenž
jenom částečně může se spoléhati na podporu
zemského výboru, kdežto větší část svých
výloh kryje fondem, složeným zvěčnělým ndp.
biskopem Haisem. Pro svon humanní stránku
těší se Rodolfinum v městě našem oblibě a
zvláště naše dámy ujímají se každoročně chu
dých nešťastníků, kteří nemají kromě svého
neštěstí nic jiného na světě. Proto také ka
svěcení novostavby sešlo se hojně vybraného
obecenstva v ústavní kapli přesčasnou hodinu
ranní, Slavnostní řeč proslovil a obřady cír
kevní vykonal sám udp. biskup Edvard Jan
Brynych. Kruhy duchovenské byly zastoupeny
vsdp. prelátem Mgrem. Drem Frýdkem, místo
předsedou kuratoria a četnými členy nejd. sí
delní kapitoly, Vojenské kruhy byly represen
továny velícím generálem p. ší Karlem a
četnou deputací vojenských sborů. Městská
rada bylu zastonpena p. náměstkem starosty
Viktorem ©Weinhengstem a několika členy.
Zvláště četně súčastnilo 66 slavnosti ze
měpanské a státní úřednictvo se svými před
nosty. Pozorovali jsme zejména p. místodrži
telekého radu Steinfelda, pena dvorního radu
Okenfusa, p. finančního radu Šimka, p. stát
níbo návladolho Matouše, p. vrchního správce
Nermuta atd. Rovněž školy idejší a vzdělavací

ústavy byly četně zastoupeny. Po skončených
obřadech ujal se slova ředitel ústava dp. Vl.
Sekera a vzdal srdečnými slovy povinný dík

všem,kteří se o Kerem novostavby přičinili.Přední dík platil Vrchnímuo Pastýři, jehož pa
stýřská péče o blaho hluchoněmých dítek pro
jevila ee tak vynikajícím spůsobem. Řečník
vzpomněl vděčné zásluh kuratoria, v němž ze

jména vsdp. prelát Frýdek, P starosta Dr.Ulrich a zvěčnělý továrník Šale odklízeli obě
tavě všecky překážky stavbě kladené. Že ne
malých služeb prokázal ústavu p. řiditel Sekera
během stavby svým dozorem, přizná každý,
kdo měl příležitost průběh stavby sledovati.

Posléze obětoval první mějsv. ve vysvěcené
kapli vsdp. prelát Mgr. Dr. Frýdek. Četné
obecenstvo po celý den prohlíželo si se zájmem
vnitřní zařízení budovy, která i neodborníkům
poskytne zajímavý předmět ku studiu vzorného
ústavu.

V neděli dne 6. října bylo svěcení novo
stavby studentského semináře Borromea na
Orličném nábřeží. Novostavba Borromea novy
rovná se sice architektonickou nádherou Ra
dolfiau, ale proto přece svým ladným zevnějškem,
odpovídajícím programu a účelu ústavu, náloží
k nejhezčím budovám hradeckým a slouží pro

jektantu p; architektu Weinhengstovi k nemalécti. Náklad na Borromeom jest takó menší a
dostihuje výše as 300000 K. S větším pře
pychoemponěkud jest vypraven střední risalit
a uvnitř pak ústavní kaple, jejíž přední chloubou
jest skvostně malované okno 8 obrazem av.
P. Marie Růžencové, votivní to dar bývalého
řiditele ústavu preláta Filipa. Vnitřní zařízení
ústavu jest veakrzeúčelnéa pohodlné,se vkusem
občanských příbytků. Vychováváťtústav povze
synky z občanských rodin, proto nesmí je na
vykati nádheře a přepychu. V podzemí jsou
tělocvična, lázně a sklepy. V přízemí jest ve
liká jídelna a representační sál, hostinská a
hudební síň. V prvém patře jsou byty před
stavených a stadovny chovanců, nemocnice a
společenská síň. V druhém patře jsou vesměs
ložnice a kaple. Representačním dojmem pů
sobí dvojramenné žulové blavní schodiště. Ne

opíratelnou předností ústavu jest Šťastná po
oha jeho. Uprostřed pěkné zahrady a rozsá

hlého hříště směrem jihozápadním vypíná se
budova ústavní na nábřeží Orličném s volnou
vyhlídkou do luk, v závětří pod návrším sta
rého města, přístapná ze všech stran vzduchu
a slunci. Borromeum v Hradci trvá už celých
40let, proto má již své staronsedlé právo v městě
našem. Výchova stadentů děje ge v duchu
křesťanské lásky, pročež umožňuje studium
valné části těch nemajetných studentů, jimž
by vůbec studnice věd byla nepřístapnon. Pro
tuto charitativní stránka není ústav konku
rentem zdejších rodin, které ubytováním stu
dontů si svon existenci zlepšují aneb umožňují.
Ústav za svého trvání pohostil pod svou střechou
1273 chovanců se 6539 studijními roky. Dobrá
třetina z nich t.j. 428 studovalo 8 vyzname
náním. Převážná část bývalých chovanců působí
již záslužně v duchovní správě i na jiných
polích kultarní české práce. Starý ústav byl
sice solidní a zdravou budovou, ale postrádal
zahrady a hříště. Vada tuto nedovolila odstra
niti stísněnost bývalé bradecké pevnosti. Teprv
padlými hradbami zavál osvěžující vánek do
města a správa Borromea pochopila vhodnou
příležitost a ukoupila před 6 lety jedno z nej
lepších stavebních míst. Borromeum těší se ve
veřejnosti pro své tendence vážnosti, kterou
nedovedou oviklati ani pokrokáři každoročně
podnikané výpravy proti dobré pověsti ústavu.

Ústav má při svých 1200 odchovancích
tolik klassických svědků své kvality, takže
ojedinělý, obyčejně z ústavu vylončený po
mluvač nenalezne víry. Velmi četné a distin
goované obecenstvo ku slavnosti svěcení se
dostavivší bylo také měřítkem vážnosti ústavu.

Jeho Milost odp. biskup Edvard Brynych
o předcházejícím ©namáhavém svěcení na

nvítán byv při vstapu do kaple slavnostní
kantatou, složenou dp. professorem Orlem. Po
té jménem chovanců požádal oktaván Sobota
Vrchního Pastýře o posvěcení ústava, připo
menuv v pěkném proslovu blahovůle ndp. bi
skupa ku Borromeu. Jeho Milost mileráda
vyhověla prosbě přednesenéa před církevním
obřadem proslovila promyšlenou řeč o nutnosti
idealismu v lidstvu vůbec a ve studující mlá
deži zvláště. Po skoučených obřadech vzdal
díky Vrchnímu Pastýři ředitel ústavu vdp. Dr.
Reyl, jenž nastíniv krátce dějinyústavu, rozvinal
průběh činnosti súčastněných činitelů při no
vostavbě jeho. Zajisté vším právem poukázal

p. řečník na čtyři veliké kulturní pom yGenialal činnosti ndp. biskapa Brynycha totiž
na Adalbertinum, nové Borromeum, nové Ra
dolfinam a restaurované věže kathedrální,

Dále vzpomenul řečník obětavé péče vsdpp.
inspektorů preláta Frýdka a kanovníka Po
Gerta a po zásluze ocenil spolnpůsobení pana
architekta Weinhengsta a četných dobrodinců
ústavu. Po vřelém tomto proslovu vyslovil
ndp. biskup p. řediteli dru. Reylovi své uznání
za práce při novostavbě vykonané. Posléze
sloužil vsdp. prelát Dr. Frýdek mši av., při
níž zapěli chovanci řízením oktavána Šíra
zdařilé církevní skladby.

Po ukončené církevní slavnosti prohlédli si
pp. hosté místnosti budovy a vyslovovali se
pochvalně o celém zařízení.

Z četných hostí sluší uvésti: vsdp.členykathedrální kapitoly, p. velícího generala či.
Karla, p. místodržitelského radu Steinfelda,

P dvorního radu Okenfusa, p. náměstka Weinengsta s pp. městskými radními Russem a
Habáčkeam, p. státního návladního Matouše,
P. finančního radu Šimka, p. vrchního berního
R. Lukesle, p. vrch. správce Nermuta, p. ředit.
Steinmanna s četnými pp. členy profassorského
sboru ©. k. gymnasia, p. ředitele pedagogia
Nováka, p. ředitele realky Branžovského, p.
ředitele odborué školy Haněla, pp. školní rady
Budecia a Červenku, pp. konsistorní rady Dra.
Rutha, Tondla a Domabyla atd.

V poledne byli chovanci vyčastování a
odpoledne konala se zábava, při níž hudební
čísla střídala se s žertovnými produkcemi.

Oba důležité ústavy jsou umístěny ve
zdravých, všem požadavkům vyhovojících budo
vách, což zajisté přispěje ku usilovnějšímu
provádění kulturních jejich úkolů.

Činnosti obou Zdař Bůh!

vě

Zprávy hospodářské.
Stávky v zemědělství.

Napsal Rudolf Vrba.

, Dosud byla veřejnost navyklá slyšeti a
čísti o atávkách vypuknuvších v továrnách,
dolech a podobných průmyslových podnicích.
Nyní ale slyšíme, že i zemědělští dělníci za

hajnjí stávky. Zprávy takové přicházely nejdřívz Uher před 2 lety a nyní jsme měli v uply
nulých měsících letních obrovskou slávku
baličských rutínských chlopů. Něco podobného
ještě ta nebylo, aby na 500 vesnic s dobře
pů! milivnem zemědělských nádeníků a dělníků
v nejnaléhavější době žní založilo ruce v klín.

Následky takové stávky jsou nedozírné,
nad míra nebezpečné a hrozné. Tím se netají
hlavně židovské veliké listy vídeňské, které
o stávce rusínských chlopů přinášely obšírné
články. Selský lid rusínský ve východní Haliči
zahájil stávku na statcích velkostatkářů Poláků,
židů a židovských nájemců v čase, kdy se mělo
sklízeti. Stávka byla rozšířena v okresích
Tarnopol, Zbaracz, Brody, Husiatyn, Zalessezki,
Czortków, Trembowla, Zloczów, Przemyslany,
Bunczacz, Bóbrka, Lvov a Grodek. Krátce na
celou východní Halič,

Polské listy psaly, jakoby rusínský země
dělský lid chtěl odplácet za utlačování ze
strany Poláků v ohledu politickém. Ale tomu
není tak, stávka ta měla ráz čistě mzdový, byl
to sociální boj v pravém slova smyslu. Snad
není na celém světě mimo Slováky v Uhrách
tak chudého lidu zemědělského, jako jest ru
sínský lid ve východní Haliči. Pozemkový
majetek jest ze 70 procent v rukou židů a
židovských pachtýřů a polské šlechty, malé
pak procento jes* v rukou rustnských chlopů.
K chalupě chlopa patří sotva korec pole; lid
se úžasně množía půdy stále mu ubývá, poně
vadž krčmář žid za dluh obnášející třeba jen
zlatku dá chlopovi jeho pole do dražby a
chalupu třeba mu zapálí, jen aby ho vypudil
a pole mu urval. Takto o pozemkový majetek
ožebračený lid musí jíti na velkostatky a dvorce
židů nádeničit, továrny nikde nejsou a výživy
nikde není.

Jaká se tu platí mzda, uvedeme
doklady. V zimě, tedy v měsících prosinci,
Jedou, únoru, březnu a dubnu platí se mužům
denně 40 hal. někdy 90 hal. to jest mzda nej
vyšší.

. „Včervnu se platí mužům denně 50 hal.
nejvýše 1 K 30 h, v srpnu 70 haž 1 K 60h,
v říjnu 60 haž 1K 10h. K tomu se musí
podotknonti, že nízké mzdy jsou pravidlema
vyšší mzdy jsou jen řídkou výminkou. Ženám
se platí všudy od 30 až 70 h denně, méně než
mužům.

Aby čtenáři měli pojem, jaký rozdíl ve
mzdě za práci zemědělskou jest v Haliči a
u nás, uvedeme zde několik případů. Mzda
mušů jest v čas žní tato:



v Haliči u nás
beze ) nejméně 80h 100 h
atravy) nejvíce 112 h 220 h

Ženy dostávají mzdy beze stravyv Haliči u nás v Čechách
nejméně 22—50 h 60 haž 1 K 40h
nejvíce 25—15 h
Krátce řečeno, můžeme suěle tvrditi, že

práce zemědělských dělníků v Haliči se platí
o polovic a více ještě méně než se platí v zemích
českých. Ale na tom není dosti. Haličský země
dělský dělník nedustane mzdu z dobré části
v penězích do rukou, krčmář žid, obyčejně
nájemce dvora žid a nájemce propinací, srazí
si ze mzdy úroky dluhu, pak řád za vypitou
kořalku a podobné pohledávky, tak že země
dělský dělník ve východní Haliči není ničím
jiným než pravým otrokem žida, který mu dá
a nechá jen tolik, aby žil a mohl jakž takž
procovati; padne-li bídou, přijdou jiní na jeho
místo. Není tedy divu, že myšlénka trpného
odporu, ukázati také svou moc svýmtryznitelůw,
našla v rusínském lidu úrodnou půdu. Jako
jeden muž smluvili se, že v čas žní budou
stávkovati a stávku také zahájili, leč nepro
vedli. Lid ten jest příliš otroctvím pode jhem
židů zdemoralisován a vysílen, než aby byl
schopen účinné sebeochrany. Ale snad později
provede akci tuto lépe a účinněji.

Budiž tomu jakkoliv, rusínský lid ukázal
svým trapičům, že by bez něho přišli na mizinu
8 nemohli by bohatnouti a toho se židovské
hyeny nesmírně ulekly. Na žádost nájemců
židů zakročily c. k. úřady v Haliči s obdivu
bodnou ochotou a důrazem, bodáky žaudarmů
a vojska naháněly nbohému dobráckému lidu
rusínskému náležitý strach, takže nikde ani
nejmenší výtržnost se nestala,

Ačkoliv na ten čas stávka haličských
chlopů minula se pravým účinkem, jest přece
pravdě podobno, že alespoň jistá část velko
statkářů a nájemců bude s tímto lidem naklá
dati lidštěji a zvýší jemu mzdu.

Literatura.
Cyrillo Methodějská knihtiskárna v Praze.

Lidové knihovny av. JIÍ Rozumem ka pravdě. Obrana
víry katol., kterou pro lid sestavil J. Belina. Seš. 1,

a 2. po 32 č Upozorňujeme na ni a vřele ji doporučnjeme. — ČeskýJinoch. Časopis pro mládež dospů
Jejší. Red. prof. V. Můller. Roč. VIII. č. 1. Obsah:
K nové prácil — K. J. Erbena: Polednice. — Z mládí
J. Verneta. — Jazyk (Bajka). — Nezapomenu. Napsal
Zakoucký. K čís. 1. přiložena reprodukce kresby M.
Aleše Sv. Václav, atd. Roč. předpl. 1 K. — Homile
tická knihovna. Sv. V., seš. 5. M. Zavorala Duchovní
řeči. Sv. V., seš. 6. za 60 h. — Rajeká zahrádka.
Časopis pro mládež. Roč. XII., seš. 1. Red. V. Špaček.
Obsahuje 10 básní, 8 čl. poučných a povídek, obra
zovou příloha a 6 obrazů v textu. Roč. předpl t K
60 h. — Zábavy večerní. Red. E. Zák. Roč. XXIIL
č. 5. F. J. Andrlíka: Venkov II. Cena 40 h. — Rádce
duchovní. Časopis kněžstva českoalovanského. Red. dr.
J. Burian. Roč. IX., seš. 10. Předpl. na rok 8 K.

Kalendáře. Kalendář duchovenstva
českoslovanského na rok 1903,roč. XIX. vydán
redakcí Dr. K. Vondrušky a nákladem J. R. Vilímka
v Praze. Cena 2 K 40 h. Kalendář tento jest 8 nále
žitou pečlivostí a praktičností vypraven. Ozdoben po
dobiznou kanovníka ThDr, Fr. X. Kryštůfka, obsabuje
jeho životopis, dále kalendarium, tabulku k regulování
hodin, stať o studiích kněžských, poznámky pro školu
a duchovní eprávu, schematismus katol. duchovenstva
dicecésí českoslovanskýcha j. — Kalendář práv
níků vyšel redakcí JUDra. Mich. Navrátila na r. 1904
jako třetí ročník nákladem V. Kransa, knihkupce v Tá
boře. V kalendáři je podobizna jednoho z nejstarších
a nejzasloužilejších českých právníků JUDra, Fr. L.
Riegra. V tomto ročníku jest valné rozšíření, neboť
pojaty byly do něho i dvorské úřady, vyslanectva v ci
zině, aaditoři i konceptní úředníci v Bosně; prakticky
cenným jest pro advokáty seznam právních zástnpců
v Německo. Kalendář rozdělen jest na dvě části: don:
ník s kalendářem a pak seznam právnického uvěta u
jednotlivých úřadů nebo korporací. Ke kalendáři při

pojsny vědy u každého měsíce úmrtní dny českýchdeklarantů. Nejzajímavější jest ovšem pro každého
právníka oddíl drubý, kde uvedení jsou konceptní
úředníci státních a samosprávných úřadů. Kalendář
má hezkou úpravu a bylo by si přáti, aby letošní
kalendář našel ještě více odběratelů než roku minu
lého. A přál-li by si kdo nějakých oprav, nechť po
kyny své zašle do 1. května 1904. Dostati lze tento
kalendář v každém knihkupectví za 3 K 20 h. —
Kapesní úřadnický kalendář na r. 1903vyšel
koncem září 1902 ve skvostné úpravě 8 obsahem velmi
bohatým a účelněa prakticky sestaveným, lakže všem
úřadníkům jakékoliv služby stane se nezbytnou pří
roční knihou. Mimočást kalandářní, celé řady různých
praktických článků, pokynů a tarifů připojen zápisník.
Cena s portem 85 kr. Objednávky vyřídí administrace
„řadnického kalendáře na Král. Vinohradech č. 1020.

J.Otto v Praze. J. Kořenského: K protinožcům,
Ve 4. čís. znamenitého tohoto cestopisu líčí cestovatel
přistání své ku Záp. Australii, rozepisuje se o doj
mech života i půdy Australců atd. Cena seš. 60 h.
— Laciná knihovna národní. Serio XXV., seš. 34.—
37. po 20 h. F. Tóvera: V soumraku. Povídky. —
Sebrané spiay Karol. Světlé: Tendenční povídky pro
náš lid. Šeš. 6.—8. po 30 h. — Anglické knihovny
řada II., seš. 22.—25. po 24 h. J. Meredith: Zkouška
Richarda Feverele. Historie otce a eyna, Přeložil Dr.
B. Prusík. — J. Arbesa sebrané spisy: DÍLIV. Mra

vokárné románky. Seš. 10.—12. po 30 b. — Dělnické
byty a noclehárny, z póraMUDr. V. Korbelinea. Čís.
7. Lidov. rozprav lékařských. Příspěvek ku řešení
dělnické otázky. Cena 1 K 20 h. Zdravotnické nedo
statky venkovských obydlí od MUDr. J. Dvořáka.

J. R. Vilímek v Praze. Deratenácté století
slovem i obrazem. Velezajímavého spisu tohoto vyšel
seš. 41. za 60h. — J. Klecendy episy: V panské
ulužbě. Román. Seš. 1. za 26 h. — Tři mušketýři,
velice poutavý román A. Dumasa, právě počal vyché

zeti v novém překladě J. Vrchlického s překráenýmípůvodními franc. dřevoryty. - Jízdní tád pro Čechy
za 20 h, pro Moravu a Slezsko za 20 h a pro cby,
Moravu a Slezsko za 40 h.

E. Beaufort v Praze. A. Gruszeckiho. Přemo
žení. Seš. 1.—2. po 20 h. Přítele Domoviny roč. XIX.
Tato líčeny útisky polského dělnictva ee strany ně
mecké vlády a něm. továrníků. © J. Iuvačeva: Osm
let na Sachalíně, Seš. 10. a 11. po 36 b. Sbírka po
pulárních spisů cestopisných.

Osvěta, listy pro rozhled v umění, rědé a po
litice. Red, V. Vlěsk. Roč. 12., čís. 10. Předpl. na r.
14 K 40 h zasílá se administraci na Vinobradech.

Družstvo Vlast v Praze. Vlast. Red.T. Škrdle. Roč,
XVIII, č 12. Roč předpl. 10 K. —Vychovatel. Red. Dr.
Horský. Ročník XVII., č. 19. Roční předpi. 6 K. Ka.
techsteká přílohu. Red. Frant. Žandálek. Čís. 10. —
Vzdělacací četba katol. mládeže. Roč I., č. 8. Red.
Fr. Jelínek Sv. Václav. Roční předpl. 40 h.

T. Kraus v Táboře. Meth. výklad nov. kate
chismu od ThC. M. Lhotského. veš. 19. za 36 b.

Právní rádce pro duchovní správu. Sepsal
ThC. Pauly. Sešit 26.—28. Administrace u J. Kotíka
na Smíchově.

E. Weinfurter v Praze. Epocha. Roč. III., č.
2. Oba. článků: Průmysl tkalcoveký, jantar, olej proti
vlnobití atd. Seš, po 30 h.

Nový Háj v Táboře. Lesnické a lovecké listy.
č. 10. Red. J. Hemmr. Roč. předpl. 10 K.

Křesťansků škola s přílohou Obrana. Red. V.
Špaček a Petr Kopal. Obsah: O pravém a falešném
vlastenectví. O vážném jednání učitele. K vyučování
slohu. Proč se máme vzdělávati filosofií křesťan. atd.
Zasílá knihtiskárna V. Kotrby v Praze za roč. předpl. 6 K.

Serafinské květy, časopis terciářský. Red.A.
Drápalík, Roč. II. č. 1. Administrace v Ojomouci při
jímá roč. předpl. 2 K. Pro členy III řádu odporučení
hodné.

Máj, týdenník Nakladatelského družstvu Spolku
čes. spiuovatelů Máje, za redakce Fr. Heritesa. Roč.
I, čís. 1. a 2. Obsah: Zamři. Román V. Mrštíka. —J
Zeyer v zreadle svých dopisů od Dr. J. Štolby. — F. A.
Šubert: Valdštejnské náměstí, — Ze zápisků č. repor
téra od R. Kronbauera. — Píseň. Báseň R. Jesenské.
— Báseň A. Klášterakého: Legenda o krahu sv. Vá
clava. — J. Kvapil: Usmíření, atd. Čtvrletní předpl.
2-90 K přijímá každé knihkupectví,

Dobrodružství Madrány. Spisů J. Zejera seš.
3.—5. po 40h. Nákladem grafické společnosti Unie
v Praze.

Památník divadla a ochotnické jednoty Tyl
v Rychnově n. Kč.

G. Franci v Praze. J. Ehrenbergra Sebrané
spisy záb. Sv. V., seš. 47.—50. po 32 b.

Křestní listy
tex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská knihtiskárna
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Soúj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důsť. pp. kněžím pošle

> se hned franco výběr hodin ka
pesních panských i dámských,

%| slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řetězy.ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav

Kašdépony Srančak,
odtaženy (re- hodinářský a slatnický sávod
pastrovány) a w

v České Ořebové.
ručí se 3 roky

sa správný
d.

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se zárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných uznání a poděkování
Do ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

a“ Výhodné podmínky platební bez svý
šení cen. *

ALI0000000000000 000000000rené

0.0.0000000000001D0000000000:000000800.00

Právě

nastoupil třetí roční pouť

kalendář Štíť
Z bohatého a pestrého obsahu uvádíme:

1. VI. Hornov: „Před obrazem Bv. Rodiny
Páně“ — báseň (k titulnímu obrázku).

> „ * „Vzkříšení svobody v Bláhovicích.“
„Fr. Eisler: „Loučení“ (báseň).
. P. Aot. Rejzek: T. J. „Poklad nalezený

v jesuitském kostele Panny Marie v Hradci
Králové.“

. Frt. Jiří Košťál: „Jak si „pan otec“ Vrbata
omohl od kafařek.“ .

. Dle Fr. Potěšila: „Pardubice“ — s četnými
Úlustracemi.

. Abbe Hr.: „Milostí Boží jsem, co jsem.“
„ Filip Jan Konečný: „Jak stréček Neavajba

bele jednó nemoené.“
9. Frt. Jiří Košťál: „Ejhle Apoštol“ (z miesio

nářské činnosti Boh. Balbína T. J.).
10. VJ. Horuov: „Včera a dues.“
11. P. M. Z. „Mrtvá ruka.“
12.* „* „Jmění Rotšildovo.“
13. VI. Hornov: „Fortunát Kořínek“
14. Jan z Hory: „Slovo k rodičům.“
15. MUDr. Goralas: „Ani pohřbiti ani spáliti.“
16. Jos. Váňa: „Brňáček.“

17. Jos. Konsal: „Jerusalém a jeho obyvatelé“18. J. Dumek: „Besídka hospodářská.
19. Kronika,
20. Anekdoty.

Mimo to obsahuje náš kalendář: Dů
kladné kalendarium, úplný seznam svatých,
seznam trhů sestavený abecedně dle míst i
zvlášť dle měsíců, škály kolkové a j.

PRE“S četnýmiilustracemi. "ij
Osvědčil-li se již obsah „Štítu“ loňského

co nejlépe, můžeme sděliti, že letošní ročník
jest ještě dokonalejší.

Objednávky přijímá

administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

Poznámka: Neprodanéa ku vrácení
oprávněné kalendářemusí se vrátit! do
konce ledna r. 1908.

>9DO

oo-©©

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K úuščkém
odporučuji svůj závod sochařsko-kamenický
k provedení prací hřbitovních, jakož i svůj
hojně zásobený sklad

hotových náhrobků
z různých drabů mramorů, žul a sienytů v pre
vedení vkusném, r cenách nejlevnějších. Sou
časně uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí
mého závodu a v práci se nacházejících i ho

tových výrobků. — Závod můj nachází se ovnve vlastním nově postaveném domě v ulici
Čelakovského (přel labským mostem).

ZDENKO JEŽEK,
průmysl mramoru a žuly

v Hrade! Králové,
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Takoví lidé chti obrátit svět!

Víte-lipak, coje nového?Co pak? V Praze
zavřeli pátera Drozda; kradl ve Svatováclavské
záložně. — To je pěkná věc! To jsou ti kle
rikálové! Takoví lidé chti obrátit svět!

Zajímavý to hovor! Pro odpůrce nábo
ženstvíznamenitálátkak topenívírykatolické.

Ale že byto bylo tak velikou novinou,
neřekl bych, Čteme totiž v jedné staré knize,
v evangeliu, o jednom, který by dnes byl taky
klerikálem nazýván. Byl ozdoben vysokou dů
stojností samým Kristem mu propůjčenou, byl
apoštolem. Jidáš jest jméno jeho. A o něm
čteme: Neměl péče o chudé, ale zloděj byl,
a měšec maje to, co (do něho) klademo
bylo, mosil. (Srov. Jan 12, 7.)

Tak tedy to bylo bned za starých časů,
že mezi apoštoly byl zloděj. A byl taky jakýmsi
správcem pokladny neboli záložny, z které se
zapravovalo, čeho Krista a dražině jeho třeba
bylo na udržení časného života. A svaté evan
Gsliam to nezapírá, nedává tomu lepšího jména;
nenazývá to defraudací nebo malversací, ale
zlodějstvím. A tak taky my, jestliže Drozd,
člen stava duchovního, ha i jistou hodností
církevní ozdobený, kradl, nestojíme o to, aby
se jeho činům dávala lepšíjména, ale přidáváme
se k evangeliu, které o Jidášovi zřejmě řeklo,
že byl zlodějem,ježto z pokladny, která hlavně
k tomu měla sloužiti, aby věc Kristova byla
podporována, tajně bral, aby se obohatil.

A svaté evangelium, když to o Jidášovií
vypravuje, nepovídá: Vidíte, to jsou ti apo
Stolové! To byli ti, kteří chtěli obrátiti svět!
A proč toho nepovídá? Protože tak jednal
jenom jeden, a lží by bylo a nespravedlnosti,
povídati o všech, co učinil jeden. Ale takový
už je svět. Když jako zloděj odsouzen je advo
kát a prchne do Ameriky, ani z duleka nikomu
nenapadlo křičeti: To jsou ti advokáti! Ale
když už jsem av. evangolia užil k osvědčení
toho, co smýšlím o zlodějství, byť ho byl
spáchal i Drozd, dle písem svatých upozorňuji
na jiného apoštola. Teun to byl, který mohl
veřejně říci: Stříbra a slata neboroucha nešádal
Jsem od žádného, jak sami víte; neb na to, čehož

. potřebí bylo mně i těm, kteří se mnou jsou,
: podávaly (pracovaly, ruce tyto. (Sk. ap. 20;

33, 34.) Byl to svatý Pavel, který po tehdejším
způsobu, ač byl vzdělancem, dříve se vyučil
řemeslu, dělání stanů, a byv, jak se zdá,
z kruha svých zámožných příbuzných pro své
křesťanství vyvržen, rukama svýma se i živil,
ba i své družině čili těm, kteří neb které mu
posluhovali, živobytí opatřoval.

Ale kdož tohle o něw ví, nebo si připo
míná? O Jidášovi — lakomci, zloději, zrádci,
ví každé dítě, ale o Pavlovi, který se zřekl
podílu na majetku rodiny, z níž pocházel,
chudobu snášel, a jako učenecrakama pracoval,
ví to málo kdo.

A tak to je podnes. O Drozdoví v tyto
dny mlnví kde kdo, ale o kněžích, kteří ve
skrovném postavení žijí, ač jako vzdělanci
mohli se ve světském některém stavu bohateví
dodělati, se nemluví. O Drozdovi, který ze
záložny zbobatl, se hovoří, ale o kněžích, bi
skupech, kteří ze svých příjmů pro sebe nej
méně shromaždají, ale více pro obecné blaho
činí, o těch se nemloví. Ta se nepovídá: To
jsou ti klerikálové!l O takových se mlčí, ba
jejich dobročinným skutkům se podkládají ne
kalé úmysly, aby jen lid očí neotevřel. A proto
nebude nám nikdo spravodlivý za zlé míti,
když voláme: Jen jeden byl Jidáš mezi apo
štoly! Jen jednotlivci činí skatky jeho, ale
jak mnoho je Pavlů se skrovnými příjmy spo
ojeuých, a jak mnoho je Pavlů, kteří vládnou

majetkem v dochu křesťanství!
A to jsou právě ti, kteří „chéf obrátil

svěl“.
Na štěstí známe trochu ty věci pražské.

To „obrácení světa“ dálo 3e v Praze rozličným
způsobem. Byl tama jakýsi „nóbl“ katolicism,
Ten sprostší, ta úsilovná práce mezi vrstvami
nižšími, mezi dělníky a tovaryši, nechávala sa

V Hradci Králové, dne 17. října 1902.

Škrdlům, Brynychům, Stejskalům u jiným.
Dům pro katolické tovaryše není žádnou zá
ložnon; naopak ten jest tou spořitelnou, o níž
svatý Pavel a Kristus dí: Blaženěji je dávati, než
bráti. To ví nejlépe p. kanovník Burian. — Ne
chceme nikoma zásluh ubírati, ale mlčívali jsme
o tom noblejším katolicismu. Ale té myšlánce
nebylo lze se ubrániti, že ten jistý drah ka
tolicismu, který sice noblejším se činil, ale se
světemsmíchánbyl, svět neobrátí, n.brž naopak,
že wůže svět obrátiti takové katolíky na stranu
svou. Dunesjdeme s touto myšlénkon na povrch.
Ubohý Drozd jest nám toho dokludem. Obávám
se, že se mi, jelikož opatrných slov užívati
dlažno,dobřenerozumí,anezbývámněnicji
ného, než: Kdo čteš, rozuměj! [ pravý, Kristem
opravda proniknutý katolík, chce-li obrátit
svět, musí do světa, ale právě že Kristem jest
pronikuut, všem nebezpečenstvím šťastně 3e
vyhne, a zachová Se, jak písmo dí, neporůše
ným od toho světa. A jen takový „obrátí svět“,

Proto Jidáš nikoho neobrátil, ale vzav
odplatu svou, pozdě želel, špatně želel a oběsil
ge. A proto jsem se nic nedivil, když lidé v go
bota začali křičeti, že se Drozd ve vazbě obósil.

Za to však Pavel, nezištný, Kristem veskrz
proniknutý, světem ueporušený, svět opravdu
obrátil. Vším všem učiněn jest — tak praví
sám o sobě — s lidmi všeho druhu ve světě
se scházel, každému posloužiti hleděl spůsobem,
jaký se toma člověku hodil, ale svět se ho ne
chytil, svět ho neobrátil. Ústupky takové, aby
se odchýlil od Krista, světu ueučinil, ačkoliv
se všemi zacházeti dovedl, a proto obrátil svět.

A tak to bude i na dále. Jidáši v tom
neb jiném smyslu, Jidáši ae světem na úkor
Krista sjednocení, svět příliš milující, i kdyby
sebe katoličtěji řečnívali atd. atd., se světem
mnoho nepořídí. Jen Pavlové obrací svět. Ba
jen Pavlové svět vlastně obrátiti chtá. Jidášové
rozličných odrud hlásávají sebe, ne Krista.
Dělají- Pavly buď jeu tak, aby se něco „kato
tolického“ vůbec dělalo, aneb aby ukojili tu
jistou z těch tří žádostivostí světa — pýchu,
marnivosť, chlabivosť. A to jsou ti, kteří dě
lávají z katolíků „strany“, ale ne vítěze nad
světem. Hůfe jest, když se činnosti katolické
užívá pokrytecky ku zastření jistých. jiných
nepěkných věcí. A proto dnes, když nešťastný
Drozd takovou ránu věcí Kristově zasadil, řek
něme si upřímně: Kdo otročí světu — s jeho
trojí žádostivostí, totiž žádostí těla, žádostí
penéz a pýchou, neder se do nijaké činnosti
katolické, obzvláště oprávcem Pavlů nedělej
se; kdo Jidášem jsi, kdo odvrácení od světa
sám potřebuješ, do obracení světa se nepouštěj,
ale hleď, abys ty nejprvé se opravil. — A co
takto dnes o jednotlivcích dím, to nechť uváží
naše spolky. Jen Kristem opravdu proniknutý
spolek může přispěti k dila, jež konal svatý
Pavel. Spolek zesvětučený lépe, aby nebyl. Ba
ani žádné polovičatosti nemá se místa dáti
v ústavech našich, tak jako n. p. právě v ho
stinci sv.-václavské záložny velikou paráda
dělaly Národní Listy, hlásajíce jakýsi svobodo
myslný katolicisuos. Konce,na které to v tyto
dny došlo, ukazují, kam se dojde s katolicismem
zliberalisovaným.

To připomenouti dlužno bylo našim. Od
půrci katolicismu mají radosť a jako svátek
veliký. Zapomínají,že sami potřebují podobných
připomenutí. Zdaliž pak Hus obrátil svět?
Rozrušení veliké ovšem učinil, ale kněžstvo
husitské bylo nad jiné nemravnější a nekáza
nější, církev husitská živořila, nemajíc rozhod
ného vlivu na zlepšení života národního, až
zanikla. A proč to vše tak přišlo? Palacký,
evangelík, bezděky podává k tomu klíč, když

(še, že Has zapomínal, že pokora a poslušnost
jsou křesťanské ctnosti. Byl oddán té jedné
žádostivosti světu. A proto „neobrátil svět“.
A jiní domaělí oprávcové církev n. p. Luther?
Žádost těla děsnou měrou jej opanovala, píše
sám, že žije s uteklými z kláštera ženštinami
(misceor feminis) a že rozpálen jest smilstvem.
Proto neobrátil svět ani on. Rozrušil avět, bonři
spůsobil, mravy „evangelíků“ svých — jak sám
přiznává — zkazil. A o těch „světských“, kteří

Inserty se počítají levně, -Ročník VITL

taky chtí „obrátit svět“, ani nermoluvím.Co byl
o. p. Crispi, než otrok žádosti těla a peněz. Co
je Wolf, co Klofáč?

A přece to pohoršení, které světem zo
tročilý Drozd ztropil, dává does rozmanitým
lidera vítanou přiležitosť k házení bláta na
náboženství vůbec a na duchem Pavlovým pro
niknuté, světem neposkvrněné kuze. Nemáme
ovšem takové štěstí jako pastoři, kterým vše
projde; kdo o. p. mluví dnes o pastorovi
slezském, který — dle novin — zastřelil a
oloupil tři sedláky?! Ale právě proto pama
tujie, že jen světem nepřemožený obrátí svět.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 15. října.

(Poznámky ke smutné aféře ve Svatováclavské sá
lošně. — K doplňovacím volbám do sboru obecních

starších.)

Nemáme za vhodné pomlčeti zde o aféře,
u které mluví celá Praba a jež překvapila po
všech zemích českých. Nelze nám o ní mlčeti
tím spíše, poněvadž jsme o ní již při prvních
její úkazech na těchto místech promluvili. Na
stanovisku, oa němž jsme stáli tehdy, stojíme
i dnes, třebas že šlo 0 svatováclavskou záložna.
Malversace po leta v ní pácbané nkázaly se
býti tak velikými, že se přes ně mlčky k Jen
nímu pořádku přejíti nedá. Ve předešlé své
úvaze o této smutné záležitosti jsme uvedli,
že podobné příhody potkávají stejuč závody
české jako německé, katolické jako liberální.
Zločin jest stejně mezinárodní jako interkon
fesionelní. Proto, když některé listy dnes
s pokryteckým zadostiučiněním píší, že svato
václavská záložna jest prý ústavem „klerikál
ním,“ jest to házením písku do očí širší ve
řejnosti, zejména když tytéž listy jednoho
z původců nynějších neblabých poměrů ve
svatováclavské záložně ještě nedávno honosivě
si přivlastňovaly chlubíce se, co tisicovek
k jejich strannickým účelům věnoval, nebo že
je na pražské radnici zastupoval.

Nesprávnosti, jež se ve svatováclavské
záložně vyskytly a kter: budou příslušným
řízením zjištěny, nemůže zakrývati nikdo. Že
86 ve jmenované záložně malversace děly,
znátno jest v Praze po více než-li tři měsíce
a „klerikálové“ to nejméně zapírali nebo
zatajiti hleděli. To předcea ©musí každý
přiznati, že, kdyby bylo jistým hodnostářům o
chránění a osvobození pachatelů ve svatová.
clavské záložně šlo, jistotně by měli tolik
obratnosti a prostředků, aby celou dnes na
novoměstské radnici zákonitou cestou rozvíje
jící se aféra v zárodku utlumili. Dovedly přes
podobné příhody roušku milosrdenství přeho
diti společnosti menší, zatušovaly se všelijaké
nesprávnosti na jiných stranách, proto právě
při svatováclavské záložně nyní imponuje, že
není nijak a ze žádné strany nadržováno ni
komu.

Politování hodným však zjevem jest, že
se do veřejnosti dostávaly o této záležitosti
zrovna celé kroniky, aniž by se čekalo, jak
skutečně soudní šetření dopadne. Kroniky tyto
svatováclavskou záložnou případoě daleko více
otřásly, než-li malversace samotné. To předce
veřejnosti mohlo postačiti, když domaělí pa
chatelé malversací těch byli klerikálními kraby
rakám spravedlnosti k vyšetření odevzdání.
Avšak pražské noviny byly krmeny a přecpá
vány rozmanitými podrobnostmi, jež snad měly
býti zachovány v tajnosti až k řízení soudnímu.
Ve platných u nás zákonech alespoň stojí, že
se nemá žádnými veřejnými sděleními v žád
ném trestním případě soudníma líčení před
bíhati. Vždyť dnes již se vyvrací celá řada
vytištěných zpráv o stavu a poměrech svato
václavská záložny!

Při této příležitosti uvedeme zde příklad,
který měl býti jistým pánům vážnou výstrahou,
aby 8e ve své sdílnosti pro příště mírnili. Před



nedávnou dobou byl na jisté udání zatčen
bankeř Mayer. Snad bode ještě v dobré pa
měti české veřejnosti, co ihned po tom za
spousta různých zpráv o jeho činnosti praž
skými novinami proběhlo. Avěsk když byl
bankéř Mayor, mimochodem řečeno cizoxemec
a člověk nám naprosto nesympatický, odevzdán
do vyšetřovací vazby k zemskému soudu, tu
po dlouhém hledání materiálu proti němu byl
z vyšetřovací vazby propuštěn, jelikož soud
proti němu neshledal dosti příčin ke stíháni.
Pan Mayer zostuzený, existenčně zničený po
dal nyní žaloba na různé pražské noviny, které
o něm po jeho předvedení na policii nejroz
manitější zprávy uveřejhovaly 8 žádá od nich
uáhradu za zničení svó existence. Odkud pak
tyto pražské listy o něm své zprávy braly?
Kdo pak jim je podával? Nyní žádný z nich
se tím nechlnbí, že má k vůli nim nu krko
proces pro urážku na cti i o náhradu škody
panu Mayerovi povstasou. Pan Mayer se sotva
tak snadno dá odbýti a jak se vypráví, uchází
Be v této záležitosti i o pomoc vyslance říše,
jejíž jest příslušníkem.

Nyní pak četli jsme opět po předvolání
na policii obviněných ze svatováclavské záložny
tolik podrobností, že se nad tím rozum zasta
vuje, jak se všechny ty věcí, ano i věci před
lety do policejního archivu uložené, do novin
dostaly.

Malou reminiscenci! Zaletáme vzpomín
kami ua grandiosní proces 8 „Omladinou“, při
kteréžto příležitosti jisté listy neměly dosti
temných barev, jimiž líčily pana vládního radu
Oliče, který tehdy na policii předběžné vyše
třování proti „Oruladině“ vedl, Pravíme zde
jenom nejjemnějším spůsobem, co se skutečně
stalo a co potom sei do zákonodárných sborů
dostalo. když pak dnes v lýchě ltstech čteme
velice zhuštěné a podrobné zprávy o předběž
ném vyšetřování proti pachatelům malversací
ve svatováclavské záložně, tu pořád při tom
čekáme, brzo-li budou tyto lisky pana Oliče
kandidovati — zujisté že bez jeho vědomí a
proti jebo vůli — za vůdce národu nebo ales
poň za poslance. Tak rychle ge u nás Časy
mění!

Nechtice předbíh ti koncům, jež budou
uzlem na stoutných poměrech vesvatováclavské
záložně, máme za to, že žádná vynikající
etrana česká v aféře této neodejde bez všeli
jakého svého podílu, proto netřeba, aby se
některá z ní těšila nebo radovala. A to proto,
poněvadž největší tíha její svalí se především
na podílníky a dlužníky, kteří jsou čleuy ne
šťastné záložny. A podílníky a dlužníky záložny
tě jsou stejně stoupenci všech stran, kteří
všichni měli nejen právo, ale i povinnost sle
dovati, co se v záložně jejich děje, Jak jsou
úředníci její živi a dvacet jejich podpisů po
stačilo, aby svolána bylu mimořádná valná
hromada, na kteréž mobl každý přednósti, co
mu na grdci leželo a žádati vysvětlení toho.

Proto dnešní povyk proti jednotlivým
osobám jest také vlastně veřejnou ostudou.
Proč pak se těch 13.000 -podílníků a 3000

FEUILLETON
Obrázek z obecné školy před 80 lety.

„Kdyby tak teď pan učitel Vosyku vstal
a vešel do nynější školy v Mikulovicich, ten
by se divil. Jistě by řekl, že se ocitl v něja
kém zámku, lau, je to velikánský rozdíl: ten
krát v Mikulovicich pro tolik dětí dřevěná
chalupa o jedné klase a uyní krásná škola
v Ostřešanech se dvěma a v Mikulovicích nád
herná školní budova se čtyřmi třídami“. Tak
uvažuje dědeček Menclův vždy, kdykoliv přijde
do Ostřešan, odkudž ve svém dětství školu
Mikulovíckon navštěvoval. Tenkrát ta čtvrtho
din“ cesty trvala školákům někdy jen pár
minut, jindy Z+se více než hodinu dle toho,
jaké bylo počasí. Bývalo to vyražení cestou do
školy i zpět, a což teprv v poledne ve škole!

Když se děti v létě ubíraly do školy, tu
většina jich neměla času nazbyt, poněvadž dříve
musela dobytek napásti, ba mnohé přišly častěji
-— pozdě. Cestou ze školy se někdy všelikými
hrami pozdržely a tu pak se doma omlouvaly,
že je pan učitel dlouho nepustil.

Účilo se od 9--12 a od 1—8 hod. Poně
vadě přestávka polední byla krátká, zůstávaly
přespolní děti „na poledne“ ve škole. Aby hladu
netrpěly, o to 8e již maminky postaraly, při
Joživše jim k pučení“ chléb, buchty i ovoce. Vlétě
nezůstaly ve třídě, nýbrž vyběbly na obec u
kostela, kde po jídle hoši „pálili“ míč, „honili“
dudka, nebo „rabali“ tyčkrle; děvčata hrála
v kamínky, na prstýnek, ua paní Růžovou,
aneb jinou zamilovanou hru.

Hůře bylo v zimě, kdy pro nepohodu 86
nemohlo veu; neboť školní lavice bránily kaž
dému volnějšímu pohybu. Když pak se někteří
hoši zapomněli a na lavice vyskočili, byl tu
boed pan učitel 8 metlou, která obyčejně do
padla na záda nejdříve tomu, kdo byl dveřím

členů záložny svatováclavské o ústav ten ne
staralo? To svědčí jenom o tom, co jsme naší

veřejnosti ua těchto místech již desetkráte vytýkali. Příčiny smutných poměrů ve syatová
olavské záložně leží především v nedbalosti a
indolenci -jejího členstva, které ee nestaralo,
aby se žádná nesprávnost na jeho účet díti
nemohla. To je u nás tak: někde vyhoří 50
stavení a jenom pět pohořelých je pojištěno a
někde je poškozena záložna o 1000 členech.
z nichž jenom deset t. j. zrovna slavný výbor
chodilo na valnou hromada a o její poměry
se staralo. Tak to u nás chodí o když to po
tom praskne, je rámus a křik! Kolik lidí dnes
svatováclavské záložně nadává, kteří dříve
u ní o podporu prosili, o půjčku žebronili a
při tom dnes ve vyšetřovací vazbě ge nachá
zejícím osobám dosti nalichotiti se nemohli?

Uznati se musí, že přítomná pobroma ve
svatováclavské záložně katolickou organisaci
v Praze na leta citelně poškodila. Proto musí
aa věc ta bráti zcela klidně a věcně, jak va
skatečnosti je. Stala se zde těžká chyba, avšak
chybn tu spáchali lidé a jest-li jeden katolík
nesprávné jednal, nejsou proto všichni ostatní
za to zodpovědní. Když jeden bratr něco Špat
ného provede, ostatní rodina proto není da
remnou. Dři této pak příležitosti slaší míti na
paměti, že da smutné aféry té zapleteny jsou
osobnosti ne poaze strany jedné a proto sluší
zatím vósti si pa všech stranách po možnosti
nestranně, neboť není jisto, jest-li ode dneška
za rok bade celá ta věc úplně urovnána a
ukoačena, aby 8e o ní mluviti přestalo tak,
aby všechny strany nebolala, o
Zkratka, je to Špinavé prádlo, jež se ob
čas vyskytuje v každé domácnosti a bylo by
leda pošetilostí, vydávati černé za bílé, když
se na to musí bráti mýdlo. Původcům toho
dostane se zajisté příslušné jim odměny a nyní
jde jenom o to, aby tí, kdo jim důvěřovali,
příliš draho tuto svou důvěra nezaplatili.

. “
*

V nejbližších dnech konány budon dopl
ňovací volby do sboru obecních starších král.
hl. másta Pruhy. A o fakta tom veselýim svým
spůsobam pojednává ze pražských časopisů je
diný „Nájsmník“. Konservativní listy nemají
o volbách těch za potřebné psáti. Čo strany
jejich uznaly za nevyhnutelné ve příčině té
vykonati, to tiše provedly, ve schůzi „Jednoty
občanů pražských“ onehdy naznačíly, že jsou
k volbám těm připraveny a sebevědomě dodaly,
že se tnusí státi to, co se jim bude líbiti, jinak
že jsou ochotny podstonpiti volební boj. To
znamená, že mladočeským stranám postoupí
tolik míst ve sboru obecních starších, kolik
budou samy chtíti.

Mladočeská strana na radnicí zájmovým
svým rozštěpením s'ala se bezmocnou do té
míry, že za doešních poměrů své stly vlastními
spory strávila. Proto na nějaké boje nemůže
ani pomýšleti a z toho důvodu dá se očekávati
klidná volební dohoda o kandidátech.

nejblíže. Tu na chvilka nastalo ticho; hráli si
na zavádění, suda lichu o fazole neb knofliky,
mlýnek, hádali cifry a j. Avšak kdykoli to po
časí dovolovalo, vyblhali velcí malí na náves,
a kde jaká klouzačka, již ji zkoušeli. Někteří
měli i někde sáňky ukryty, jichž pak pilně

užívali. .
Pan učitel dal přespolním školákům častěji

také zaměstnání: větší řezali a štipali dříví,
menší je na vykázané místo odnášeli. Tenkrát
chodilo do školy mikulovické dvanáct větších
chlapců 2 Ostřešan, mezi těmi Vincíček Menclů
uejvětší a nejsilnější.

Jakmile začaly mrazy, tu si každý při
pravil večer silaou hůl, ráno k ní přivázal učení,
dal si ji přes rameno a ubíral se do školy.
Nebylo-li hole, vyhledal učjaký kolík neb po
Mako. Všecko to dříví při příchodu do školy
odložili a školní pece. Přáli učiteli, poněvadž
elýchali, že mo dávají pro škola málo dříví.
Kdo z chlapců nenašel doma vhodného kusu
dřeva, pomohl ei k němu jinde, ubnilý kolík
od stromu, bůl neb tyčka z plotu putoval s
nimi do školy, Jednou odstěhovali kus po kase
větrem skácený tesový plot. Zdá se, že to vše
napodobovali mladší žáci po starších.

Aby užili tepla, dovolovali Be v čas vy
učování střídavě ven a tu do školní pece ně
jaký kus dříví přihodili.

Také děvčata dostávala v poledne zaměst.
nání: přebírala brách, čočka, obilí k setí;
jindy drala peří, některá opatrovala menší děti
páně učitelovy, což pokládala za zvláštní přízeň.

Aby prý drobečky z dětských obědů ve
škole nepříšly na zmar, dala paní učitelová
vždy v poledne do třídy ošatku (chlebovou),
na níž děti „pro kořátka“ odkládaly, do čeho
již chuti neměly. Někdy, zvlášť v pondělí a
po svátcích bylo třeba dvou itří ošatek; neboť
děti odkládaly celé buchty a krajíce chleba —
také „pro kuřátka“ (?).

Po odpoledním vyučování odevzdala paní

Ukaz tento jest novým dokladem toho,
co jeme již vlcekráte tvrdili, že totiž postupem
doby protivy bývalýchstran staro a mladočeské
zaniknoo a še mladočeské „zásady“ pomalu
budou ataročeskými „principy“ nahrazeny. Mla
dočeši totiž oa všech stranách k toma usilovně

přispívají tím, že napořád všude ze svých býva«ých, ostře vyhráněných programů silně alevují.
Bylo by jenom potěšitelno, kdyby bývalé

epory, zdaž má stůl dvě nohy přední a dvě
zadní, anebo dvě pravé a dvě lové, u nás pře
etaly. K čemu to dovedlo, vidíme. Do popředí
veřejnosti nadrala se následkem tobo řáda lidi,
kteří sami přiznávají, že vlastné nevědí, co
v tom popředí chtějí. Spory posledních let za
pudily do zátiší celé masy mladé intelligence,
která nechtíc jíti s Mladočecby ani se Staro
čechy do rozmanitých sporů politické činnosti
Be neúčastní, ač ve svó převážné většině 80u
hlusí se zásadumi positivní možnosti, ješ nyní
jako žurnalistický orgán velice úspéšně pro
paguje „Hlas Národa“, kolem něhož ga začíná
četná společnost intelligence kapiti.

Nadeházející volby do sboru obecních
starších v Praze budou zajisté novým dalším
krokem k utišení bývalých politických sporů,
jenom se nyní o to jedná, uby do sboru toho
přišlo několik nových platných sil, které by
bez omrzení chtěly a dovedly zde působiti*k
rozluštění a vyřízení oněch otázek, před nimiž
Praha ve přítomné době stojí.kV

Obrana.
Už ho mají. Čas konečně zachytil po

dloahém paušalnímtopení českého duchovenstva
v Mgru. Drozdovi exemplář, jejž může prohlá
siti za klerikála, Trvalo to dosti dlouho, nežli
Čas vůbec mohl pro svá podezřívání najíti
doklad v jednom ze 4000 českých kněží; dosud
bledával tyto doklady až v Kaledonii. Nemáme
proti tomu nic,že Čas prohlásil starostu Drozda
za klerikála t. j. za člověka, jenž zueužil ná
boženství ka zakrytí šp taého života, ala ohra
žujeme se proti tomu, aby vady jednotlivce
připočítávány byly opět celému stavu a celé
církvi již z toho důvodu, že takové paušalní
odsuzování celého stavu pro vadu jednotlivce
jest proti povaze Času. V době processu Hile
nerova bývalČas nervosně nedůtklivým, jestliže
někdo chtěl Hilsanera připsati pa účet celého
židovstva. Před několika dny žid Jellinek de
fraudoval 4 milliony koran a přece nepřipo
čítali realisté tohoto podvodníka na vrub ži
dovstva, Rovněž jsme nečetli v Času, že by 98
měli křesťané vybýbati židovským bankovním
závodům, ačkoliv defraadant Jellinek byl žid
a v Lánderbance sedí snad sami židé. Proč by
najednou Čas měřil katolickým podnikům jiným
loktem? M4 snad Čas nějaký důvod, aby jinak
vážil týž přestupek katolíka nežli žida?

učitelová některé dívce ze statku z přiškolené
obce džbánek s pozdravením na maminku,
žádajíc trochu mléka na „zadělání“. Poněvadž
se takové žádosti vědy a ochotně vzhovělo, pu
toval džbánek druhého due do statku jiného.
Tak měli ve škole každého dne ráno teplého
mléka e dostatek, ano i sladkou smetanu měli
často v zásobě.

Jednon v zimě zmíněných dvanáct chlapců
z Ostřešan místo do školy chodilo se klouzat
na rybníček na Mikolovickém kopci. Učení a
oběd si vždy uschovali v kapličce u kostela,
v poledne poobědvali ve věží kostelní a od
poledne pokračovali zase v klouzání. Zábava
ta trvala hochům již celý týden a rodiče posud
nevěděli, že jejich synkové školu zanedbávají.
Panu učiteli to však bylo nápadné, proto poslal
v sobutu po jedné žákyní k Monclovům lístek,
jímž se tázal, proč chlapec celý týden do
školy nepřišel. Otec lístek přečetl, chlapci
však o ničem se nezmínil. V neděli ráno po
„ranní“ stavil se ve škole, kde již se vědělo,
proč hoši školu zanedbávají.

Poněvadž v neděli chlapcům nikdo doma
nedomlouval — dle všeho bylo tak s učitelem
umluveno— šli hoši v pondělí místo do školy
zase na rybníček. Když byli s úpravou klou
začek hotovi a již seřadění, aby klouzání za
hájili, objevil se jim za zády starý Mencl,
který je důrazně několika velkými „R“ do
školy vybídl. Hoši v leknutí nevzpomněli ani
na učení, ani na oběd a se sklopeným zrakem
namířili rovnou cestou do školy. Mencl za nimi,
Samo sebon se rozumí, že přišli pozdě. Jako
„pozdní ptáčkové“ vykonali nejprv kleče mo
dlitbu, po níž se postavili u dveří očekávajíce,
copřijde, Všickni, ač se všelijak vymlouvali,
byli oznávi vinnými. Na to pan učitel vyšel
za třídy. V třídě.tícho jako v hrobě; děti
s úapjetím očekávaly návrat učitelův. Učitel
vetoupivdotřídy, „zlatou“i „černou“ knihu maje
v race pravil: „Za hrubý přestupek, jehož 8e



My ostatně ani k Mgru. Drozdovi nemáme
příčiny ae blásiti a tím méně můžeme se obá
vati nějaké Škody z jeho pochybení. Právě
naopak! Z jeho chyby můteme jenom nabýti
přesvědčení, že katolík všdy chybuje, nežije-li
dle předpisůevé víry. Jako chybají liberálové,
řidí-li se v životě svými zásudami, tak zase
chybuje katolík, jestliže ge zásadami „své víry
neřídí. Chyby liberálů, z falešných jejich zásad
plynoucí, jsou vždy výstrahou před celým jejich
systémem, chyby katolíkůvšak, proti zásadám
víry páchané, jsou výstrahou před neňšetřením
těchto zásad. Starosta Drozd nechybovalproto,
že žil podle svá víry, nýbrž proto, že žil proti
ní. Nemůže tedy býti poblouzení Drozdovo
výstrahou před katolickými zásadami, nýbrž
výstrahou před nešetřením těchto zásad.

Starosta Drozd při všem svém kněžství bylpřece jenom prodchnat zásadami liberalismu
a hověl heslům požitkářské své doby, proto
ení klerika nezachránila bo před pádem.
Smutný tento případ jest námjenom výstrahou

řed žíravým otravným dechem požitkářského
iberalismu. Nechceme tedy liberální kněžatvo,

jak ei to často mnozí vlastenci z neznalosti
života přejí, nýbrž chceme obětavé, apoštolaky
žijící kněžatvo. Když kněz, tak kněz a žádné
kompromisy 8 liberalismem a realismeml

Mtavba se boří. Veliká strana sociálně
demokratická spočívá na dvou stěžejných pi
lířích — nepravdy. První pilíř, vymyšlenou
Marzovu theorii hodnoty, povážlivě „probral“
socialista Bernstein. Drahý pilíř, materialistický
názor světový o vývinu člověka z opice, ukládá
mynější století nadobro do starého železa.
Spočívá tedy druhdy pyšná stavba sociálně
demokratické strany pouze již na jediném a
to ještě silně poderhletém pilíři, ale zjev tento
jistě neodvrátl od slepé důvěřivvsti v zázrač
nost socialistické nauky zaslepené její vyzna
vačo. Člověk se ovšem těžko vyzouvá ze starých
předendků a nerad se spouští staré víry, proto
také sociální demokraté budou ještě dlouho
věřiti v evangelium Darwinovo a 8 nimi všichni
pokrokoví osvícenci. Přes to, še neradi béřeme
těmto duchům jejich „víra,“ přece musíme 80
známiti naše čtevářetvo 8 nejnovějšími názory,
jaké vládnou v odborných kruzích o vývojové
naace Darwinově.

Loni jsme citovali z orgánu mladých ně
meckých přírodozpytců „Biol. Centralblatt“
v roce 1896 upřímný povzdech: „Darwinismas
patří dějinám zrovna tak jako jiná vzácnost
našeho století — Hegelova filosofie. Oba tyto
zjevy jsou variací na thema: „Vuďme lidi za

DOSa nepo Eneson zajisté naše kritické etoletív očích budoucích věků.“
Letos můžeme avésti z letošní Živy (čís.

1. a 2.) poučné výňatky z nejnovějšího kritic
kého díla německého proť Dr. A. Fleischmanna
+0 descendenční theorii.“ Autor, bývalý darwi
nista a obhájce opičácké theorie, vzal na sebe
žiněné roucho a vrací se zase po spáleném již
mostě zpět ka rozarnné vědě. Zmíněný kon

tito žáci dopustili, budou vepsáni do černé
knihy. Z toho následaje, že ti, kteří z nich ve
knize cti již byli zaznamenání, odtad masl
býti vymazáni.

To milými hochy trhlo, neboť neznali
větší potopy nud záznam do černé koihy. Dali
se do pláče. Vincíček Menclův, jemuž učitel
býval vždy nakloněn, odvážil se připomenonti:
„Když se dostanu do černý knihy, tak víckrát
nepadu po koledě.“ (Chodíval totiž čtyřikrát
do roka ještě s některým spolužákem po Školní
osadě vybírati pro pana učitele koleda.

Učitel se na chlapce podíval, odložil knihy,
vzal lískový prot a počna a něho všem notně
Da ruce nagáze). Kdo utrhoval, dostal i jinam.
Tit byla věc odbyta a hoši byli rádi, že to
tak dopadlo.

Po koledě pro učitele chodili dva hoši:
na av. Tři krále (tu šel také „pomocník“, který
psal svěcenou křídou Tři krále), na sv. Řehoře,

pře žněmia na podzim. Do velikého ručníhoošíku skládaly jim hospodyně vejce, vaření,
suché ovoce i obilí. Kde hochům ničeho ne
dali, vzkázali, že brzy koledu pošlou. Také
poslali. Zdá ne, že tak čipili proto, aby hocby
od nošení ušetřili. Posílaly pak hospodyně:
jedna veliký bochník chleba, drabá pomazánku,
třetí tvaroh, mák a jiné potraviny.

O Řehořské koledě dostávali hoši.nejvíce
vajec. Na av. Řehořeroku 1824. chodil Vincí
ček Menclův po koledě s Toníčkem ze školy.
Chodili po Ostřešsnech. Košík měli brzy plný
vajec a proto šli do Mikulovic. Když přichá
zeli blíže kostela, vzpomnělsi Toniček, že by
si mohli pro sebe trochu vajec uschovati k vel
konoci. Ale kam? Ohlíželi se, kde by vhodný
úkryt zablédli. Na blízkém poli byl vyvezen
hnůj v hromádkách i napadlo Menclovi, že
by snad některá slamnatá hromádkajim mohla
k tomu posloužiti. Poraděno, vykonáno. Tře
tího dne šli, aby vejce jinam přenesli. Přišedše

Dapob shledali, že hromádky s pole zmizely— hnůj byl zaorán. Kdo vejce zažil, ani se
nesháněli.

vertita k rozamnó vědě píše: „Pokus Darwinův,
považovati všecky živočichy, kteří na zemi
žili a budou žíti, za jednotlivé větve mnoho
násobně rozvětveného stromu, jest úkolem
zoologicky vůbec neřešitelným. Připostime-li
vůbec možnost přetvoření organismů, pak mohl
se tento pochod odehráti pouze v Šeré minu
losti. Žádný přírodozpytec nemohl pochod tento
sledovati a přechodní tvary byly zničeny bojem
o život a pobromami živelními, Leží tedy úkol
tento mimoobsah přísné vědy přírodní a může
býti opřen pouze fantastickými domočokami
a nikoliv skutečnými podklady.“

Tak tedy není darwinismus ani vědou,
nýbrž pouhou fantasií a na takovém základě
spočívá budova socialistického učení! My jsme
ovšem nikdy vůbec nepochybovali o směšnosti
horlivých hlasatelů opičácké nauky o původu
člověka, ale přece jsme tolik aspoň důvěřovali
učeným darwinistům, že jsou si jisti očividným
a nepopíratelným příbuzenstvím aspoň živo
čichů nižších. Ale i o tento předpoklad nás
připravil pau Dr. Fleischmann, neboť praví:
„Studium srovnávací anatomie položilo ostré
branice mezi obratlovci, členovci, měkkýši,
ostnokožci a prvoky a nikomu nepodařilo se
theoretioky dožadované přechodní tvary doká
zati. Nikdo nedovede vysvětliti, odknd vzali
původ ptáci a ssavci.“

Tak ani ten slimák nesmí již v nálevníka
spatřovati svého praotce, tím ovšem méně
nějaký socialista anob docela osvícený pokro
kář. Zase jsme chudšimi 0 jeden krásný ideál!
Byla to zajisté povznášející myšlóuka, když
rozamem obdařený člověk ctil v opici svého
praotce! Does však neúprosná véda připravila
socialisty i o tu radost a vzala všecka naději
do budoucnosti, protože „naprosto jest nemíst
ným tato domněnku opírati tvrzením, že snad
v budoucnosti důkazy se najdou.“ Darwinistům
z povolání i jejich lehkověrným věřícím ne
zbývá nic jiného, leč vrátiti se k rozamu,
aneb věřiti ve výmysly dál Co si vyberou?

Politický přehled,
Předseda ministerstva dr. Kórber konečně

odpověděl na známé požadavky českého národa,
V úterý 14. října zástupcům českých a německých
stran podal návrby, v nichž obsaženy jsou zásady
ohledně opravení jazykové otázky v Čechácha na
Moravě. Páni poslanci milostivě vybídnuti, aby je
prostudovali a pak o nich oznámili svůj úsudek,

V Čechách mají se rozeznávat tři jazyková
území: jednojazyčné české a německé a dvouja
zyčné smíšené, Zeměpsaské úřady jsou podle území
působiště svého jednojazyčné nebo dvoujazyčné.
Ohraničením soudních a správních okresů má se
působiti k zavedení jednojazyčnosti. Ve smíšených
okresích užívá se ve vnějším i vnitřním uřadování
jazyka, jakého užívá strana.

V okresích jednojazyčných uživají úřady v
zevnější službě řeči svého okresu. Ohledně národ
ních menšin bude prý v písemném jednání a při
různých nařízeních šetřeno jazyka jejich.

eská vnitřní úřední řeč zavádí sc sice na
českém území, ale s mnohými výjimkami, jimiž
se vlastné otvírají vrata státní němčině. Užívání
jazyka německého zůstává ve všech záležitostech
týkajících se ozbrojené moci, státní policie, při
kvalifikačních tabelách státních úředníků, u ze
měpanských pokladen, při voitřní službě dopravy
a železnic, při poštovní a telegrafní službě a ve
všech zprávách pro ústřední úřady. České úřady
v Čechách ve styku s čes, úřady na Moravě mají
užívati němčiny.

Na Moravé zavádí se jenom okresy smíšené.
Platnost české vnitřní úřední řeči obmezuje se tu
však co nejvíce.

Na Slezsko p. Kórber vůbec zapomněl. Zá
sady tyto jsou pro národ náš nepřijatelny, Nas
stává zajisté vážná doba, v níž rozhodnuto bude 0
osudech národa našeho,

Dr. Kathrein na schůzi v Hallu znova pou
kazoval na nutnost českoněmecké shody pravě, že
dle nynějšího stavu věcí může obstrukci zameziti

čo poctivé, všech záludů prosté dohodnutí mezichy a Němci v Čechách a na Moravě,
Říšská rada zasedá už od 16. října,
Maďarská oposice na říšském snému o týden

dřív svolaném než říšská rada ohlásila nejostřejší
boj a vyslovila se proti každému vyrovnání vůbec.

V Kološi v Uhrách odhalen byl v neděli
pomník krále Matyáše, kteréžto slavnosti účastnil
se jako zástupce císařův arcivévoda Josef August.
Když na uvítání jeho počala hudba hráti císařskou
bymnu, povstal v lidu veiký hluk a zástupy pře
hlušily hudbu zapěním uberské hymny, Vojenská
hudba musela vůbec přestat hrát.

Ném. velevyslanec ve Vídní kníže Eulenburg,
jenž se chystá odstoupit, zasahoval do vnitřní
politiky naší říše. Osmělil se diktovati, co se v
Rakousku má státi a co ne, Když se kdysi ve
snémovně jednalo o dotazu ve příčině vypovídání
českých a polských dělníků z Německa, kníže
Eulenburg došel na dvorní hrad a žádal za pro
puštění rakouského kabinetu. V mnichovském

jednom časopisu přičítal si kníže výhradní 24“
slubu o pád ministerstva Thunova.

Na schůzi mezinárodního sjezdu proti ob
chodu s děvčaty usneseno, aby podané návrhy
příkázány byly národním výborům k nejrychlej
šimu vyřízení,

Ve Francii zastavilo práci celkem přes 38.000
uhlokopů z té příčiny, že se majitelé dolů usnesli,
aby mzda horníků snížena byla o 10%. Při tom
dělníci obnovili své požadavky stran Bhod. doby
pracovní a zabezpečení výslužného 2 franky denně
po Joleté práci.

Celé [rsko je opět pobouřeno a skoro nad
3/, ostrova vyhlášen stav výminečný. Irská liga,
jejíž programem v polit. ohledu jest samospráva
a v hospodářském vyvazení půdy velkostatkářské,
se vzmáhá,

Stávkujícím horníkům ve Spoj. státech se
veroamerických jde o to, aby si vynutili zvýšení
mzdy o 209, a zavedení Shod. doby pracovní.
Stávky se účastní 150.000 mužů.

Jísti, píti, dělati, co se sdá (co se líbí), še
niti se, svělsky s6 míli tof nedobrý sáklad Bivota
při vyjítí z Babylona. O mnohem by lépe bylo,
těla svá trestati střísnostmi a káznémi a tudy
v slušbu podrobovati, neš se šeníti, kdyby chtěli
lo pro spasení své prvotně činiti a křesťanství
pravého věrně následovali: meb šenitba šádného
nespasí, nebo v ná jest hojnost překášek k spasení
a příčim odvedení od mého. — | Jest mesi vámi
a námi podstatný rosdíl.

Český bratr Lukáš v dopise k Lutherovi.

Z činnosti katol. spolků.
Z Černilova. (Přednáškaa valná schůze).

V neděli dno 19. října přednášeti bude vmístnostech
katol. národní Jednoty naší o půl 3. bod. odpol.
jednatel vlp. Jos. Mynařík o thematě: Katolická
církov a osvěta v Čechách. Na to bude řádná valná
výroční hromada se zprávami fankcionářů a volba
nového výboru. Na zajímavou přednáška oblíbeného
p. řečníka všichni ae těší,

Z Týniště m. ©rl. V noděli5. října od
poledne pořádalo v sále „Punského domu“ všeodbo
rové sdražoní křesťan. dělnictva pro královatví České
veřejnou spolkovou schůzi, při niž dřednášel dp. Alois
Dvořák, katecheta z Kostelce n. Orl. o „nedělním
klidu.“ V řeči bodiuu trvající objasnil jeho význam
po stránce nábožensko-mravní, kultarní, hospodářské
i zdravotaí. Po přednášce ku slovo se přihlásil — a
to také plnou měrou, ač schůze byla spolková, mu
dopřáno bylo — přítomný p. Cellar, jená zdejšími
stoupenci soc. demokracie jsa na rychlo z Vysokého
Mýta zavolán v čele jejich do schůze se dostavil.
Horkokrevuého p. Cellara všelijakými „šlágry“ se
ohánějícího poněkad ochladili a usadili „studení“ p.
fečník a předseda p. Urbsn ve věcných replikách,
uačež tento, anaf divadelní společnost p. Košnerova
právě zde meškající dávala v sále večer představení,
schůzi celkem dosti klidnou zakončil,

Ze Remil. Jednota katolická v Semilechpo
řádala dne 5. října £. r. v sále apolkových místností
vhoteln Slavie členskou uchůzi, při které odbor zpěvácký
zapěl několik pěkných plsní a odbor dramatický přednesl
básně a zdařilé kaplety. O zásluhách M. J. Hasan o
český praropis, práva národa českého a církev vČe
chách v obšírné řeči své pojednal vp. J. Filler, jenž
na základě výroků největších znatelů a badatelů o
dobé husitské poukázal na to, jak mnohem větších
záslah o jazyk, literatura českou, práva národa če
ského, životní práro ostatních Slovanů, o církev
a bohoslužbu slovanskou než M. J. Has mají naši
apoštolové slovanětí ev. Cyrill a Methoděj. Důkazy
své čerpul z různých četných episů. Přednáška tato,
ač přítomno bylo ve schůzi té velmi mnoho soci
úlních demokratů a i jiných hostů, vyslechnuta byla
s největší pozorností a s úplným souhlasem. Sch
byla četně navštívena a zábava byla upřímná a přá
telská až do konce. Do příští schůze připraveno je
opět mnoho nového, poučného i zábavného. Další
činnosti spolkové: Zdař Bůh

Z Nového Bydžova. Katolická národní
jednota konala předešlou neděli výroční valnou hro
madu za četného účastenství členatva. Z jednateleké
zprávy vyjímáme následující: Hlavní péče věnována
ušlechtilému vzdělání členstva. Mimo večery zábavní
konána měsíčně vzdělavací schůze členská. Přednášky
O večerech zábavních konal vdp. ThDr. J. Kašpar a
dp. F. Matouš. Při vzdělaracích schůzích členských
přednášel dp. Vladimír Hornov o programu křesťan.
sociálním a o důležitých otázkách časových. Za
příčinou řádného výcviku nových členů zřízen zábavní
odbor, jehož předsedou zvolen dp. F. Matouš, místo
předsedou p. Balcar a regisonrem dp. V. Hornov. Za
ložena divadelní bibliothéka, pořízeno nové jeviště a
založena karderoba. O karderobu získal si zvláště

zásluhy p.Balcar. Tisk katolickýpodporován jedaskodebíráním katolických časopisů, kniha brožur pro
jednota, jednak tvořením se stálých kroužků člen
ských k odebírání časopisů. Vytrvalá tato vzdělavací
činnost měla zdárný výsledek. Jednota vzrostla ©
21 členů. Pan jednatel Bartoš skončil zprávu svou
slovy: „deme jediný katolický spolek v širokém okolí
a tu třeba moudré rozvahy, ale zároveň mužného
nadšení a práce nezdolné, abychom na osamělé této
výspě čestně vytrvali. Klidnou prací, ušlechtilým
sobovaděláníia budeme sílit s pomocí Boží uvnitř a



na venek budeme bí získávati vážnost a uznání u
těch katolíků, kteří z jakýchkoliv důvodů mimo nás
stojí!“ Ku konci provedena volba výboru. Zrolani do
výboru p. t. pánové: K. Janeček, Králíček, Balcar,
Bartoš, Perlík, ThDr. Kašpar, Matouš, Hornor, Číhák,

n Šenk, Kodydek, Vízek. — Další činnosti: Zdaři

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. Vyznamenáníjsou:

vdp. Dr. Rudolf Horský, farář v Šárce, arcidioobse
Pražská, jmenován čestným konsistorním radon; vdp.
Václav Horák,č. kanovník a děkan v Hostinné, jme
nován b. okresním vikářem Hostinského a vdp. Jos.
Šimek, děkan v Polné, b. okresním vikářem Polen
ského okresu; p. Jos. Procházka, b. notář a farář
v Mlázovicích, vík. sekretářem; p. Jan Novák, katecheta
a professor na reálce v Náchodě a p. Jos. Šťastný,
katecheta a professor na gymnasia v Král. Droře,
obdrželi farní synodalie. — Ustanovení jsou: p.
Ed. Stock, administrátor, za faráře v Nasarrkách, p.
Mat. Panský, farář vo Kbele, za faráře do Kácova,
p. Frant. Hendrych, administrátor, za faráře v Moz
říčí, p. Frant. Salfický, kaplan v Lužanech, za koop.
do Nové Paky, p. Váci. Fayks, katecheta v Hořicích,
za katechetu na pedagogiu v Jičíně, p. Ant. Bittner,
katecheta, za katecheta na realné škole v Trutnově,
p. Jos. Elitzer, kaplan Richmburský, za administr. do
Ranné. Neomysté: p. K. Jirka za kaplana do Tře
bechovic, p. Jan Hrnčal za kaplana do Vápna, p.
Václ.Rábzakaplanado Lužan.—VPánu zesnali:
p. Jan Urban, farář ve Vamberku, + 20. září (nar.
1844, vysvěcen 1870), p. Ant. Kapka, děkanv Borové,

Í 8. Hijna (nar. 1881, vysv. 1867), p. Jan Kratochvíl,arář Vyskytenský na odpoč. v Jiblavě, 1 11. října
(nar. 1831,vysv, 1855). — Uprázdněná mista:
Heřmanice, fara, patron. kníž. Tburn-Taxise od1. října,
Borová u Poličky, fara, patron, náboženské matice, od
9. Hjna b. r.

Schůze městského zastupitelstva
vwHradei Hrálové konati se bude dnes o 4.
hod. odpol. v zasedací síni.

Večer písní Magdy Dvořákové. Be:
uadsazování možno říci, že nám dcera slovatného
českého akledatele připravila umělecký požitek prvého
řáda. Kouzlo zpěva naší umělkyně nazáleží tak na
plnosti a vehemenci hlasu jako splše na pečlivém
studiu a procítěni skladeb přednášených; Magda
Dvořáková ovládá svůj zpěvuí orgán a mistrností
podivabodnou a dovede Ulamočiti uměleckou exaltaci
skladatelů co nejvěrněji. Nejlépe talent umělkyně za
zářil právě při interpretaci překrásných plsní z péra
samého otce jejího; věc zcela přirozená. Katynka
Emingrová, zsámá spisovatelka z oboru budby, mistr
ným doprovodem na piano a několika sólovými čísly
přispěla zuačně k zdaru slavnostního večera. Potlesk
často nobral konce, takže mladistvá pěvkyně mosila
více čí:el mimo program přidati, Bohužel že dvorana
nebyla obecenstvem právě přeplněna; choeme to při
čísti na účet špatného uedělního počasí, které jistě
od návštěvy zdrželo mnoho hostí venkovských. Pře
jeme naší umělkyni všude takového porozamění,
s jakým se setkala před vděčným posluchačstvem
zdejším.

Varajeme před pověrom. Dostslasc
nám do rukou modlitbička opravda zázračná, tiskem
Bratří Peř'nův zde. Poslyšme, jaké vzácné vlastnosti
tato modlitba má. „Kdo tato modlitbu každodenně
se modlí, neb modlit se slyší, nab tu samou při sobě
nosí neb kdo každodenně krát Otčenáš a 5krát
Zdrávas Maria ke cti Božského umačení smrti Pána
Ježiše Krista se modlí, náhlou smrtí nezemře, žádný
oheň mu neuškodí, žádný ve vodě se centopí, + žád
ném boji nezhyne a žádný jed mu neuškodí, když
žena k porodu pracuje a tuto modlitbu říká, radostná
matka bude, když tomu novorozenéma dítěti modlitba
tato v pravou stranu položena bude, tedy jest od
mnoha neštěstí osvobozeno, kdo tu samon modlitbu
při sobě nosí, jest od padoucí nemoci osvobozen,
vidí-li kdo člověka na cestě padnouti a tato modlitba
e pravé strany mu položena bude, hned vstane a ze
svého zdraví radovati se bude, kdo tuto modlitbu od
jednoho domu k druhému oositi bude: ode mne po
žehnání dojde a kdo tu samou potupí, budo ode mne
proklet. V kterém domě se tato modlitba nachází,
tomu samému hromobití nenškodí, Kdo se tuto mod
Jitbu každodenně modliti bude, neb jen slyšet na tři
dny před jeho aurtí, ten pozná z tobo, to jest můj
den k smrti.“ Škoda, že takovou divotvornon modlitbu
katolická církev zrakům svých věřících sama neob
jevila. My ovšem trochu těm vzácným účinkům nedů
věřojome a radíme každému, aby takový pověrečný
tiekopis bez rozpaků hodil do ohně.

Slovatná Mrtafa přece aspoň v týdnu
společným úsilím vypotila odpověď na náš feuilletou
vč. 60. Když „Osvěta“ blahoaklonně věnovala celý
Hradec ndp. biskapovi, aspoň jeme se trochu zaemáli.
Ale teď — ne a ne fe zasmát ani poučit, ač jsme se
namáhali dost upřímně. Kdyby to tak byl napeal sám
p. Hajn, snad by to přece trochu líp a věcněji sesn
míroval, ele takhle? Analysi duševního stavu slovut
ných autorů ponecháváme panu Hajnovi, ač tento
muž musí chtěj nechtěj z abonentní politiky často
přimhouřiti oči obě a přijati do sloupců „Osvěty“
všelicos. Zatím nás těší, že v jistých případech mají
pokrokoví lidé státní paragrafy za věc zlatou, ač
jindy na ně dost a dost bubují.

Velkou zábavm mamladé posvícení
ve dvoraně Adalbertina pořádá odbočka všeodborového
sdružení křesť. dělnictva v Hradci Král. dne 26. října
1902. Program jest velice pestrý. Začátek v 7 hodin,

Vatapné 80 bal., rodina 50 hal, Po vyčerpání pro
ramu volná zábava při hudbě. Vzhledem k dobro
innoati tohoto epolku odporačajeme zábavu tu k nej

bojnější návštěvě.
Dar. Pan František Vanický, pekař a majitel

domu, věnoval za příčinou úmrtí choti své pí. Anny
Vanické 80 K měst. chudým v Hradci Králové.

K svěcení Borromaca a Hudeolfiaa.
Obsah řeči Jeho Biskupské Milosti při svěcení Borro
masa byl tento: Podomněléreformacijednaloaecírkvi
katolické nejen o zachránění jejího učení, ale i kře
stanské vzdělanosti vůbec. Proto nařídila zřizování
ústavů, seminarií, v kterých by jinochové a třebas
i chlapci v duchu křesťanské vzdělanosti ušlechťování
s pokudby měli povolání, pro kněšetví vychovávání

byli. Takový ústav zařízen zde p. biskupem Hanlem.
Je pravda, že se ve školách atředních ačí náboženství
as studenti k vykonávání jeho vedení jeoa, ale víme,
kterak neblaze působíspolečnostna jinocha... „Oaoties
inter homines fai, minor homo redii. Proto třeba
ochrany jinocha. A t4 se mu má poskytovati v tomto
ústavě, Má mu býti zachována vzdělanost křesťan
stvím, Kristem, Bobem proniknutá, aby — je-li po
volán ku kněžství, toto povolání v sobě upevnil, není-li,
aby do světa vešel jako vzdělanec křesťanský. Vedvě
části zdá se, že se dělí společnost lidská dnes. Na
jedné straně jsou ti, kteří na místo Boha kladou
hmota a na druhé straně rozhodní katolíci, kterým
Bůh je osoba živá, sebevědomá, nejdokonalejší. Kde
na místo Boha hmota, tam úpadek žádostí statků
duchovních ideálů — taut se vzmáhá rozkošnictví, tam
cílem života rozkoš, ede, bibe, lude —tam tedy klesá
mravnost,ošlechténí,spokojenost—tam nenídokonalé
vzdělaností, pokud je ušlechtěním člověka pravým.
Star lidské apolečnosti dnes nejlépe to ukazuje. A proto
doufáme, že uerozbodní se vzmaží a na stranu kře
stanů člověka Bobem vzdějsti toužících se dají.
K lomu slonží i tento dům. Kéž by na něm tedy
spočívalo požehnání Boží, kéž by byl sídlem pravého
ušlechtění naší mládeže, domem pokoje, pramenem
blaha pro církev i společnost. — Při svěcení Rudol
fina promlavil nejdůstojnější pan biskup následající:
Žalmista Páně v písmě av. píše: „Málo menším ačinil
Bůh človéka než anděly.“ Toť platí o duši člověka,
kteráž velice jest andělům podobna, jsouc nesmrtelná
a majíc roznm a svobodnou vůli: rozumem poznává
a tvoří si úsudky, svobodnou vůlí se rozhoduje pro
varování se zlého a činění dobrého, aby věčné blaže
nosti dosáhla. Avšak zde na zemi, v životě čaeném
má duše lidská k užívání rozumu potřebí zdravých
orgánů tělesných, obzvláště zraku a sluchu. Když
ten některý orgán tělesný je poškozen, porouchán a
a pod., nemůže duše ka arému vzdělání, zdokonalení
« důstatek rozumu avého užívati. Když sluch chybí
od prvního žití člověka, povstává bluchota, a jejím
následkem jest němota. Proto ode dávna bylo hlacho
němých lidem zdravým velice líto; i přemýšleli vzdě
lanci, jak by těm ubohým ku vzdělání pomoblí; do
mýšleli se, že by bylo nejlépe, chybící sluch jim na
hražovatí co nejvíce zrakem. Obzvláště křesťanství
se toho ujalo, pravá křesťanská účinlivá láska k bliž
nímu byla hlavní pohnutkou, Zejinéna v tom provinil
francouský kněz Abbé de I ppeé . .. Od tá doby
počaly ee zřízovati úetavy ku vzdělávání hluchoně
mých... . Došlo k tomu i a nás v Hradci :$ biskap
Josef Jan Hais prvních svých úepor z biskupských
příjmů vynaložil ka zřízení takového ústava. Jak mu
musíme za to býti vděční! Což již dítek se zde vzdě
lalo a co ještě se bohdá vzdělá! Právě zase křesťan
utví tak působí, če se obětují učitelové a učitelky
(tyto zejména z řeholí — při sebezapírání) aby hla
choněmé dítky vychovávali a cvičili. A jaký pokrok
takové dítky zde činí? Byl zde kdysi při celoroční
zkoušce otec jednoho takového chovance; a když
poznal, co všecko chlapec při zkouěce uměl, vyznal
se slzami v očích: „Mám doma děti se smysly zdra
vými a přece — tolík neumějí, čemu tento můj synek
pří své hluchoněmotě se zde naučil“ — Budova +
biskupem Haikem pořízená nestačila; proto vystavěna
nová větší se vším pobodlím, již nyní posvětím;
vzpomeňmež při tom nábožným povzdechem na toho
zvěčnělého milosrdného zakladatele, aby se na učm
v plné míře vyplnilo zaslíbení Syna Božího: „Blaho
slavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdon.“ —
Ku slavnosti svěcení Rudolfina došlo mnoho blaho
přejných dopisů a telegramů, z nichž zvláště uvésti
třeba přípia voleni. Zemsk. výboru, kterýmž vyslovuje
Kuratoria ku dosaženému úspěchu, dokončení stavby,
své upřímné blahopřání; vřelý telegram zaslal také

„ hrabě Vojtěch Schůnborm lituje, že nemůže se
rásné slavnosti osobně aúčastniti; rovněž p.zemský

stavební rada Landa dopisem erdečným přeje kuratoriu,
by nová budova lidumilnómu účelu svéma v plné
mířevyhovovala. Ředitelství ústavu obdrželo telegramy
blahopfejné od p. architekta Otakara Nekvasila
z Karlína, od vedp. kanovníkas zasloučilého ředitele
pražského ústava hlachoněmých Kmocha, od sl. ředi
telství ústavu pro hlnchoněmé v Litoměřicích, od vdp.
ředitele Husara a ctibodných sester z Budějovického
ústavu bluchoněmých. Zvláště mile překvapil úplně
správný český telegram z Lyonu ve Francii, kterýž
záslan byl p. místopředsedovi Kuratoria od pí. po
kladní dobročinného komitétu Albíny Řepišové, nalé
zající se na ponti do památných Lurd. Bůh žehnej
novému Rudolfinu na mnohá a dloubá léta) — Ka
svěcení Borromea pozdravné depeše zaslalo řiditelství
a al. profesorský abor gymnasia v Jičíně a z bý

valých Borromeistů pp. dvorní rada Stroubal, radavrchního zemského soudu Krupský, zemský advokát
Dr. Voldán, měst. tajemník Stejskal, farář Chejnovský,
farář Marek, katechota Balcar, farář Novák, skladatel
Moor, katecheta Vančura a j. v. (Dokončení)

Borromeum v pokrokové literatuře.
Pardubické Osvěta přinášela letos z péra K. Schifmana
feuilletony o studentském semináři „Borromen“. Byly
to naivně líčené historky, jež dlužno připočlsti na
účet „spisovatelského“ talentu p. Schifmana, jenž prý
se až dosud zabýval + Proseči výrobou bot. Volnost
živností a řemesel nesmí býti omezována, proto ne
má ani správa Borromea nic proti tomu, chce-li
někdo dělati lepší povídky nežli boty. Sláva p Schif
manova nedala apáti Karlu Horkému, jeně začal letos

v sáří « „Samostatnoati“ uvořejňovati své vzpomínky
z mládí, což ho asi nestojí mnoho práce,ješto mu
jest teprv 28 let. Karel Horký strávil 8 leta v Bor
romen od r. 1891—18094 a byl v kvártě © ústavu
vyloučen ovšem £ příčiny, kterou každý hnedle u
hodne. Ústav byl pro Karla Horkého příliš Spatným
s proto, aby se nepokazil, byl věseným vyloučením
při své nevinnosti zachráněn. Na tento svůj odchod
z ústava nemůše Karel Horký sapomenouti, proto jal
se Roromeum tapiti, ačkoliv jedl v něm ohléb lacino,
V ústavě platil pouze poloviční plat a ten ještě zaň
zaplatil z částí vysoký církevní hodnostář, Nevděk

js příznakem nevyspělých lidí, proto by se nikdoorkému nedivil, če hází kamením do studny, z níž
se napil, ale spisovatel Horký dopnstil se při svém
uličnictví i zlehčování cti ústavu eaproto správa
Borromea, jak nile byla na útoky tyto upozorněna,
zahájila příslušné kroky na obranu pravdy. Poskytno
se tedy Karlu Horkómu dosti příležitosti, aby své
terzení také před veřejností obhájil. Tolik prozatím
těm nedočkavým, kteří čekají na vyvrácení Horkého.

Ovocná výstava v Hradci Králové,
která zahájena bylu 11. £. m. ve velkém sále Besedy,
překvapila krásou a vzácností různých druhů ovoce.
Pěstitelé ovoce z Hradce a okolí podali si ruce, aby
ukázali, jaký poklad mají rolníci v pěstování ovocného
stromoví. Jablka: reneta hvězdovitá, zlatá a muškátová,
citronové, granátové, překrásné voskové, krasokvět
šlutý, car Alexander, parmena zimní, nebo brašky:
děkanka, máslovka, kongreska, václavka atd. přímo
vybízejí ku hledění ei ovoce. Tak vzácné ovoce vědy
a draho se zpeněží. Výstava potrvé do 18. t. m.

Osobní. P. Frant. Kav. Polák, rodilý z Plačic
u Hradce Králové a p. Stanislav Rykrt, rodilý s Ja
roměře, klerikové soarerainního rytířského řádu Mal
tézakého, v neděli 19. října t. r. o 10. hodině dopol.
vykonají slavné sliby řádové v konventním chrámu
Páně Maltózském u Panny Marie pod řetězem, na
Malé Straně v Praze.

NaSanatorium v Janských lázních
přispěli dále: Jebo Jasnost kníže Albert Thurn-Taxis
v Řězně 400 K, Její Jasnost Josefina kněžna Traut
mansdorffova, rozená markraběnka Pallavicini 200 K,
dp. Karel Kbno, farář v Liberku 20 K, dp. Frant.
Frydrych kaplan v Holoblavech 11 K 80 b, vikariát
Lipnický, 75 K, dp. Max. Smrčka, koop. v Lipnici
4 K, vdp. Frant. Rašín, děkan na Veliši 40 K 80b,
dp. J. Baner, kaplan v Luži li K 80h, vdp. P.
Číp, gymn. profesor v Litomyšli 60 K, dp. Antonín
Liobicb, katech, v Chradimi 10 K, dp. Jos. Tajovský,
kaplan v Pardabicích, 16 K, dp. V. Šafránek, farář
v Pertolticích 11 K 80 h, dp. Josef Tesař, kaplan
v Hoříněvel 5 K, dp. Jouef Černý, katech. v Jičíně
6 K 78 h, vdp. Josef Barviř, farář v Morašicích 29
K 50 h, dp. Josef Zelený, kaplan v Sedlci 10 K.
Srdečné díky vzdává a o další příspěvky prosí bisk.
konsistoriam v Hradci Králové.

Z Ponchova. V nedělio slavnostiPosvěcení
chrámu Páně bude obnovený hlavní oltář a kostel
zdejší posvěcen od vadp. kanovníka a papež. preláta
Frant. Hampla. Slavnostní kázání přednese vldp. J.
Jindra, doktor bohosloví a prof, z Hradce Králové.—
V pondělí o 9. hod. posvětí zde vadp. kapitolní děkan
a gener. vikář Alois Frýdek nový pomník + dra. bo
hosloví vidp. Ferd. Beneše. Mši av. obětovati bude

tom vldp. dr. Frant. Šulc, prof. dogmatiky na bo
oaloveckém ústavě hradeckém. — Minulé pondělí

pohřbena na Pouchově pí. F. Pochybová, choť p. Janaochyby, říd. učitele v Malšové Lhotě u Hradce Krá
lové, Pohřbu účastnilo se mimo četné přátele z Před
měřic a Malšové Lhoty též valně učitelstva, jež zapělo
uškolik smutečních uborů velmi precisně, U hrobu

prozetavil srdečnými slovy nad rakví domácí vdp.arář.
Jak. se zacházi se slažebníky na

biskupském panství. Veřejně vzdávám tímto srdečné
dikya upřímné „ZaplaťPán Běh“ Jeho Biskupské Mi
losti ndp. Eduarda Jana Nep. Brynychovi za dobrodiní,
které mi prokázal tím, še mi nechal při mém odchodu
do výslašby takové výslošné, jako jsem měl platu
v činné službě. Jozef Boháček, bývalý sádecký v Chrasti
u Chrudimi.

Dar. Slavnývýbor opořitelny kutnohorskéusnesl se ve své schůzi dne 24. září t. r., aby při
rozdělování výtěžku z roka 190% věnováno bylo vele
chrámu sv. Panny Barbory figurální okno v ceně aš
do 5000 zl. a to v dostavbě nad velikým kůrem na
straně západní. Jelikož zmíněné okno jest rosměrů
ohromných, bude tam Jzo prověsti „poslední nond.“
Provedení kartonu svěřeno mistru malíři Františku
Urbanovi v oboru tom osvědčenému. Velikolepý tento
dar jest vpravdě korunou nevídané štědrosti, jiš al.
výbor spořitelny na jevo dával svými dary na dostavbu
našeho velechrámu po 8 let obnosem 32.000 K a tím
nejen hmotné trvání velechrámu, nýbrž i jeho umě
leckou cenu a značnou jeho důležitost pro dějiny
umění zachrániti pomáhal. SI. výbor atejně osvícený
jako obětovný zůstavil sobě pomník trvslý a zůstane
účasten neustále modliteb, které církev koná za do
brodince své.

Zlodějský šprýma. V nocize sobotyna
neděli ukraden domkaři Ant. Vebrovi v České Tře
bové vykrmený vepř. Zloději odtáhli vepře pod kůlnu,
kdež ho zabili a vykuchali; střeva pak vrátili ma
jiteli rozvěsivše je po stromech. O slodějích ani
edání. — V obci Semaníně n České Třebové ztratila
se v sobotu v-nocí jednomu rolníka kráva. Četnictvo
po zlodějích pilně pátrá.

Z Bomova. Vážné neštěstí stihlo dne 6. t. m.
našeho všeobecně oblíbeného a milovaného starostu p.
Jos. Bradra, Jakožto hostinský- svářel voduna vy
plachování ronr pivních vo zvláštním k tomu účeli
zřízeném hrnci ze zinkového plechu. Nádoba ta má
poklici opatřenou závity, ješ se pevně přišroubuje a
v níš jest zasazen kohoutek na způsob pípy. Donádoby
zvláštním tlakostrojem žene se vzdach, pípa se otevře

a jí vařící voda vníká dopři ojených trabek pivnícha je takto čistí, V nádob E kteréž, mimocbodem



žečeno, pan Bruder jit po 14 let ušívá, vařil, jako
obyčejně sám činíval, vodu. Mersi tím však byl od
volán do stodoly ku pracujícím tam lidem pří mlátičce
a bespochyby, že i někdo z domácích více přiložil
v jeho nepřítomnosti a kdyš se p. Bruder vrátil, vzal
nádobu, v níž voda již nad možný stupeň svařena
byla s parou přesycena a chtěl ji odněsti. V tom
však třeskla ohlušující rána, dno odlítlo, nádoba vy
trhla se = rukou p. Bradra, zasáhla jej v dolní čelist
a letěla ke stropu, kde vyrazila omítka a zároveň
vaficí voda opařila jenu nohy. Výbuob byl tak pradký,
že okno i srámem v kuchyní vyrašeno 8jedna tabulka
rozbita, dvéře v místnosti prvého poschodí samy se
rosevřely, kamna tamže se otřásla, fe blína epojující
jednotlivé kachly úplně odpryskla a i ve vzdálených
budovách na náměstí bylo ránu tau dunivou slyšeti.
Panu Bradrovi, jemuš mimo opařenipu rozbita dolní
čelist, tři znby i s částí dásně vyraženy a ostatní
rozvyklány a krev uchem tekla, poskytl lékařské
pomoci zeť jeho obvodní lékař p.MUDr. Boh. Petráň
a okresní lékař cís, rada p. r. Peduci z Čáslavi.
Při hrozných bolestech, jek ubohý vytrpěti musí, jest
věsk přecenaděje, še snad mimo nepatrnou památku
brsy dosáhnezase bývalého zdraví, jehož ma zajisté
2 plna srdce přeje jedenkašdý z nás. :

Ze Zeliva. Bylo to od milého jara aš do této
doby chvatu, práce s námahy pro rolníka, který e mra
venčí pílí na polích a lukách a vůbec v hospodářetví
svém musil pracovati, aby vytlonkl si z té zemské
broady potřebný groš na ty četné platy a uhájil
akrovné své živobytí. Strašilo to letos z jara i u nás,
že letošní sklizeň dopadne špatně, ba snad hůře než
v letech předešlých. Jaký však to obrat epůsobíl
nobeský Hospodář, bez Jehož požehnání marné rolní
kovo namáhání! Nynít vděčnáústa naňo volají: Zaplat
Bůh! Letos všeho dosti i toho ovoce se urodilo. Nyní
jiš, kdy na doběrku jsou zemáky a ozimní setí chýlí
te ku konci, práce se koná klidnějším tempem. Že
potřebí jest také nějakého osvěžení ducha i těle, při
pravila zdejší Jednota katolických jínochů a mugů,
jejít členové z větší části náleží stava rolnickéma, na
počátku savéčinnosti zimního období zdejšímu obecen
stvu milou zábavu uspořádáním divadelního předsta
vení. V neděli dne 14. října t. r. sebrány byly dvě
veselohry Dynamit a Slaha pánem se skvělým úspě
chem morálním i hmotným. 0 jednotlivých účinkujících
členech Jednoty se podrobněji zmiňovati nebademe,
jen tolik podotýkáme, že vavřínový věnec, jehož ai
loni v zimě při prvním svém vystoupení vydobyli, jim
neopelichal, ale čestně si bo všichni uhájili. S větší
zvědavosti tentokráte bylo očekávánovystoupení naších
děv, ježpioprvé ae na jeviště divadelní odvážily. A hle,
dívky naše obecenstvo přesvědčily již při prvním svém
vystoupení, če jako v domácnosti, na polích a zabra
dách dovedou pilně pracovati, tak i na jevišti diva
delním vyznají se úkolů svých dobře zhostiti a sta
tečně se držeti. Čistý výnosz divadelního představení
věnován na zvelebení spolkové knihovny, která nyní
čítajíc na 300 aruzků a jsouc přístapua širšímu obe
censtvu, stane se v nastávající zimě dobroditelkou
našich domácností.

Svoboda mobo otroctví ? Panřídícíuči
tel v Ž. obdržel z výboru novobydžoveké Budče ná
sledující dopis: „Oznámeno bylo, že jste se súčastnil
manifestačního ejezda klerikálů v Hradci Králové.
Z důvodu, že klerikalism a osvěta (a tadíž i osvětné
působení učitele) dvě protichůdné věci jsou, že orga
nisace naše žádá oa každém avém členu, aby do
služeb pokroku postavil se vědomě, rozhodně, bez
obledně — protiklerikálně — vyslovuje výbor Budče
v uenešení avém dne 20. t. m. (září) ad činem Vaším
nelibost a vybízí Vás, abyste sám dobrovolně 4 or
gsnisace vystoapil“. Vrácný to doklad o tom, jak do
vedou páni liberálové šetřiti svobody vůle a svědomí,

Z Bohdanče u Ledče. Dne 21. září
odpoledne rozloučil se s námi milovaný náš farář
vdp. P. V. Kameš, jenž jmenován byl děkanem
v Ledči. Nepřebledný zástap lidu, školní mládež a
sbor hasičů « budbou očekával odchod jeho, aby na
posledy duchovního pastýře svého doprovodili a jemu
ukázali, jaké lásky a obliby požíval. Pan děkan tona
v slzách loučil ee u kříže, který nedávno posvětil,
děkuje za tolikeré důkazy lásky a úcty, jichž se ma
zvláště v poslední době dostalo, Každý chtěl dáti
p. děkanu osobně a Bohem, každý unažil se naposledy
aspoň ruka mn etisknouti a dlouho nehýbal se zástup
farníků, až povoz s obzora «mizel. Za těch 7 let, co a nás
pan děkan působil, vykonal mnoho, hlavně pro místní
chrám Páně. V presbytáři dal upraviti okna va go=
tická a zasaditi malovaná skla. Ze sbírek osadníků
(sám ovšem mnoho přidal) zakonpen nový blavní oltář,
ze svých úspor konpil a kostelu daroval mnoho rouch
a nádobí bohoslužebného, V roce 1901 postaveny
firmou Bratří Paštikové v Žižkově na přímluvu pana
děkana a pana řiditelo Robertu Hruče nákladem c.k.
Ther. ústavu šlechtičen v Prazé nové pneumatické
varhany, které tvůrcům svým v každém obledu čest
dělají. Jako předeeda dozorčí rady pečlivě staral se
o mladý ústav náš, epořítelní spolek, atd. Za všecko
dobré nám prokázuné: Zaplať Bůh!

Vyzmamenání. C. k. zomská školní rada
vynesením ze dne 24. září 1902 č. 31477 udělila panu
Františku Nepilému, řídícímu učiteli v Krčíně, po
chvalné uznání za horlivéa úspěšné působení učitelské
a vychovatelské, za příkladnou správu školy jeho péči
svěřené a za zásluhy, jež ai zjednal o povznesení a
rozšíření ovocnictví v krajině novoměstské.

Příspěvky na oprava hřbit. chrámu
Páně v Chrašícich věnovali(Dokonč.):V. Ha
lamka 1 K 40 h; po1 K 20 h: J. Dvořák, Fr. Oplo
štilova; po 1 K: Svobodová,J. Pospíšil, J. Starý,
Zitko, A. Jelínek, J. Chlumecká, A. Čadová, Košťálová,
J. Vambera, Fr. Kuchynka, J. Jelinek, J. Bezdíček,
F, Medunorá, M. Svobodova, Em. Sigel, Fr. Klapkova,
J. Zdražil, A. Jaderný, Fr. Beneš, Th.Mládek, Jos.
Čermák, R. Neuhausel, A. Motyčka, J. Hladík, Joa.
Dvořák,Nejmenovaná, A.Dudek,J. Kacafirek, M. Chou
rova, Fr. Horáček,J. Kratochvíl, J. Strži), Dachovský,

Ferd. Jandík, Ant. Jandík; po 1 K: J. Jelínek, Č.
Mikan, J. Boháček, Fr. Barva, J. Novák, Fr. Pelikán,
A. Pánek, J. Dobrkovský, Ant. Krejčová, J. Pavlík,
Fr. Pícha, J. Slavík, Fr. Pilař, Anežka Peškova, Fr.
Rybenský, J. Jonáš, Jos.Šimek, . Jonáš, V. Pýcha,
V. Podroužek, Ant. Pospíšilová; po 80 h: Pariásková,
Smutná, M. Shejbalová, Jan Blažek, A. Kratochvílová;

po 60 b: Fr. Jelínkova, Fr. Lonerova, J. Mibalkova,, Jehličkova, M. Šrůtek, Ant. Beran, Jozef Šmahol;
50 h A. Herrova; po 40 h: Josef Chytil, Jan Barva,
Kulhánkova, J. Slavík, A. Štěrba, J. Penlue, Fr.
Matoně, J. Drořák, J. Slavík, J. Hrabý, J. Červinka,
J. Jambor, A. Slavíkova, J. Slavík, Jal. Sanejetrova,
Fr. Sládek, J. Jokeš, Fr. Ševčík, J. Šimek; po 80 h:
M. Zavřelova, J. Dvořák; 20 h: A. Martinkova,
Fr. Zanina, J. Chbourova, J. Jelínek, Fr. Sokolova,
J. Korárník, A. Michálek, J. Šmejda, Fr. Mikan,
M. Převracká, M. Novotná, Vil. Dvořák. Všem dárcům
»Zaplať Pán Bůh“.

Česká Filharmomle pořádáv sobotu18.
října o 7. hod. večerní a v neděli 19, t, m. o 3. hod.

pol. koncert v měst. Klicperově divadle. Prodej
lístků obsterá knihkupectví pana Jaroslava Peřiny.

Různé zprávy,

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati ve knihkupectvá p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodejinovin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Nemí mad praktický smysl. Jednomu
měšťanu v Ústí n. Orl. ne dostal do ruky čebravý ži
dovský list z Palestýny « pohledkoa, na níž jsou při
lepena kvítka ze svaté hory Sionu; prý se může za
ta pohledka zaplatiti cokoli. (Rozaměj: dobročinnosti
se meze nekladou). Jestliže adreasát opravdu peníze
pošle, zachrání jednu židovskou rodinu v Jernsalémě
od velikého hladu, poněvadž ty pohledky mají v Pa
lestýně velmi špatný odbyt; prý se bude celá obda
řená rodina za svého dobrodince modliti u hrobu Ra
chelina a u všech svatých míst. Rozumí se, že onen
„hladovící“ žadatel nečeká za takovou pohlednici jen
deset haléřů a že svým financím znamenitě vypomůže,
jestliže každý jeho souvěrec v Evropě nu kvítka z bory
Sionu ještě drží. Zionisté chtějí konpiti celou Pales
týnu, peněz na to mají dost, ale — ty židy, kteří
v Jerusalémě jsou, nechávají zatím umírat hlady (?).
Myslíme, že dotěrná žádost ona má trocha echytra
lejší a praktičtější pozadí, než jaké líčí. Květiny
Sionské, modlitba u hrobu Rachelina a šikovný kšeft!
Jak to nazvati, to snad by dobře věděl „Čas“, který

svatokupoctvímŘíma až příliš důkladně se obíralaobírá,

Ohromná spotřeba dříví. Pro tisk ně
kterých velkých denních listů v Americe — jako v
Novém Yorku, Bostonu, Chicagu, Filadelfii atd. — je
zapotřebí na papír do roka 120 až 160 tislc stromů,
což znamená les o výměře okrouble asi 10 tisíc hek
tarů. Na vánoční čísla tekového amerického denníkn,
který vychází ve značném objemu až i 80 atran, spo
třebuje se někdy až 37.000 kg. papíru, k jehož výrobě
nutno jest užiti neméně než-li 200 tisíc kubických
stop jedlového dříví. Kdyby měla spotřeba papíra po
měrně s minulostí růsti i v budoucnosti, mělo by to
na lesy vliv velice ničivý. Ale i tu bdí neustále pod
nikavost a vynalézavost lidská, které vynalezly kvý
robě papíra mimo dřevo také mnohé jiné saroviny i
je jisto, že i v tomto směra dojde se konečně k vý
robním prostředkům, jež obejdou se jednou úplně bez
lesů. Je ei toho přáti tím spíše, poněvadž lesy mají
i v jiných směrech nesmírnou důležitost, a jsou ne
postrádatelnými blavně v zemích, kde je jich buď po
skrovna, nebo kde jich právě následkem spotřeby
průmyslové kvapem ubývá.

Vzácné doznámí, VeVídnívycházející„Jů
diaches Volksblatt“ dává židům následující zajímavou
radu: „Podporujmež sociální demokracii, jak to jen
možno, ale baďmež při tom opatrní, aby široké vratvy
lidu nepozurovaly, že sociální demokracie jest ochrán
kyní židovetva, by odpůrci sociální demokracie ne
mobli této apílati, že je otrokyní židů a podobně. To
Pozoroje každý rozamný, jenom Čas,8oc. demokrati
a mnozí evobodomyslníci nechtějí nic vidět,

K letošnímu ruchu kalemdářnímu.
Marně se volá „svůj k svému“; největší odbyt ka
lendářní má v našem národě firma německá. Nauvě
domělí lidé ohmatávají, který kalendář jest „tlustší“
a knihkupci vycházejí tomuto gustu ochotné vstříc,
nechávajíce vlastenecké nakladatelské firmy stranou.
Nechceme Vimperské kalendáře tupiti ; ale tolik po
dotýkáme, že kdyby se jevilo aspoň tolik ohledů
k nakladatelstvím českým jaka k Steinnbrenerovi,
rozhodně by tato pozornost působila znamenitě i na
zdokolování ryze českých výrobků. Čím větší odbyt,
tím spíše možno nakladateli jakostí kalendářů kupce
uspokojiti. Doufáme posud pevně, že aspoň uvědomělí
čeští katolíci jistě nezapomenou na náš kalendář,
pečlivě redigovaný „Štít“ a na kalendáře enaživé
firmy V. Kotrby v Praze. (Viz inseraty.) Kdyby každý
český koneument rozuměl své vlastenecké povinnosti

ři nákupu, pak by všecky vlastenecké podniky jak
ko tak jakostí svého zboží hravě překonávaly tis
nivou soutěž cizinců, kterým se s českými penězi
velmi dobře hospodaří.

K pražské defraudaci. Důležitostzá
chrany Svatováclavské záložny uznává každý. Jestliže
některé jizlivé listy liberální pomáhají vkladatelům
na nohy pouhými pošklebky proti katolictvu vůbec,
myslíme, že jest to věcívelmi snadnou, ale málo úspéš
nou. Jeden imtelligentní laik nám edělil v redakci, de
by sám byl hotov na sanaci věnovati 200 korun, ač
mnoho peněz nemá. Kněšetvo samo zajisté bude tím

ochotnější nelitovati dočasných obětí. Jestlíže ne
proaradila černá a neomluvitelná vina kněze jednoho,
toš na drahé straně krásným způsobem vychází na
jevo solidnost a obětavost českého kleru v celku. —

o knihkapectví p. Knoblocha poslány z Praby vzory

Pozpětných pohledek « nabídkou ke koupi, ale nafdka ta byla zamítnuta. — „Katol. L.“ píši dne16.t. m.
„Včera přinesl jeden pražský list proloženým tiskem
tuto zprávu: „Jak se proslýchá, bude magr. Drozd
pozorován soudními lékaři, poněvadž se na něm jeví
známky daoševní poruchy a sice následkem přílišného
požívání alkobolu.“ — Prohlašujeme upřímně, že ne
nás zpráva ta, za níž se skrývá špatně tajené zbožné
přání, dotkla nejvýš nemile. Prof. Drozdkonal do po
slední chvíle práce,jež duševní poruchu naprosto vylu

čají, a nyní,kdy má ze zodpovídati znepootivých skutků,s nichž jest obviněn, měl by najednou býti duševněne
příčetným? Žádá-li české kněžetvo, aby darebáctví jed

noho příslušníka jeho stava pegeneralisovalo se na celýstav, pak žádá neméně rozhodně, aby onen provinilý
80 příslušník souzen byl bezohledně, celou přísností

zákona. Nechťpravda vyjde na jevo, byť byla sebehroznější! Byl-li dosud v Praze zjev kněze jako ob
žalovaného u soudu neznámým, tím menších ohledů
zasluhuje ten, jenž první celý český kleras tak značně
kompromitoval“. Toto prohlášení oběma rukama pod
pisuje i redakce „Obnovy“ a chválí statečnou ne
strannost „Katol. Listů“, jakou tyto při celé záleži
tosti bezohledně projevují, což“ ostatně i samy libe
rální listy potvrzují.

Pramen lurdeký. Muochéčeské lísty
v Čechách a na Moravě přinesly na rychlo blbou
zprávu, že jistý inženýr francouzský objevil, že zá
zračný pramen v Lardech jest veden k jeskyni na
klamání lidu vodovodem z blízkého potoka, Technik
vodních staveb L. P. z Oloronu vsadil se proti před
stavenému lůrdakých migsionářů P. Pointisovi o 40,000
franků, že Marianský pramen v jeskyni lordské byl
tam zvláštním vodovodem zaveden, což prý snadno
dokáže zbarvením vody. P. Pointis na to ibned jmé
nem biskopa z Tarbes založil 40.000 franků jako
odměna technikovi P., provede-li skutečně důkaz toho,
co tvrdí. Tento si ale dal na čas. Nyuf teprve, po
více než pěti měsících problásil p. P., že musí od
násky uatoupiti, a proto že mu nelze důkaz provésti,
poačvadě prý dachovní měli celých Ď měsíců čas,
aby podvod odstranili. Pan P. octnal se krátce řečeno
v úzkých, chce si tedy touto hloupou výmlavou po
moci z pasti. Jako každá lež, tak itato měla krátké
oohy.

(Zasláno)
Provolání „Zemské jednoty českého kato
lického duchovenstva v ovství Českém“

k veškerému kurátnímu kleru,
působícímu v zemích na říšské radě ve Vídni zastou
pených. ve příčině úpravy hmotných poměrů katol.

dachovenstva.

Trpící apolabratři)
Věrně a poctivěpo dlouhá léta pracujeme na za

chovánízákladů společnosti lidské, svědomitěsloužíme
církvi a státu a přemnozí z naších řad pracují téměř
až do úpadu a vyčerpání posledních sil avých za
vznešeným cílem uvého povolání. Hlavní důvěra máme
sice v Hoha svého, který zajisté jednou spravedlivě
odmění práce naše, avšak jsme také členy lidské spo
lečnosti, která má jistá práva k nám a mykní
Když jeme volili obětí plné a těžké povolání avé,
neučinili jeme tak s růžavými nadějemi v budoucnost
n-Ší bmotné existence, ale piným právem žádati jeme
moblí a musíme, aby naše existenční poměry byly
alespoň poněkud našemu povolání upravené, Než jaká.
je skutečnost? Až na nepatrné výminky, pracujeme
bez oddecho a v trpělivosti zrovna Jobově a při tom
trpíme bídu, šetříme na sobě, abychom alespoň po
někud učiniti mohli zadost požadavkům, která nám
společnost ukládá, a když síly nás opustí a my nu
ceni jsme ustonpiti s podrytým zdravím z úřadu na
odpočinek, ta těměř s hrůzou patříme evé budonenosti
vatříc. Platy pro nás — akademicky vzdělané občany,
jímž uložena v úřadě nejdůležitější úloha ve společ
nosti lidské — nejsou ani takové, jako platy státních
sluhů a jiných podřízených zřízenců státních, kteří pro
svá působiště žádného zvláštního vzdělání nepotřebují,
ba více, jejich platy se služebními lety stoupají, u
nás však klesají, pense jejich jest mnohem větší nežli
naše, my nemáme vlastně žádné penge, nýbrž toliko
nepatrný dar z milosti, který nás toliko před vyhla
dověním chrání, stáří naše otravuje a život amořuje.
Ve slučbé nedůstojná bída a po dlouholeté práci
místo odpočinku nás očekává nedůstojné živoření
v bídě ještě větší. Toť přece si nijak nezasloužíme za
své poctivé, věrné a těžké práce. Cit pro spravedlnost
a právo snad posud ještě nevymizel znaší apolečnosti
úplně a jestliže tomu tak, pak jest na nás, abychom
konečně po dlouhém utrpení všichni jako jeden muž
povstali energicky s vytrvale se domáhali přiměřeného
upravení našich hmotných poměrů. Čekali jsme dost
dlouho, trpělivě jsme patřili na to, kterak téměř všem
stavům stát jejích existence upravil; konečně je na
čase, aby také na nás řada došla. Přicházíme naposled,
ač právo jsme měli býti prvními. Pryč tedy se vší
nemístnon ostýchavostí, bázlivostí a všelikými pla
nými úvahami! Vrchopma se k činu! Tak nám kážo
povinnost k církvi, k sobě a naším nástapcům. Za
tím účelem předkládáme Vám, milení bratři, petici,
která alespoň v hlavních rysech naše požadavky ob
sahuje. Co tam žádáme, jest veskrze oprávněné, ne
žádáme tam ani toho, co jiné stavy již dávno mají.
S radostí konstatujeme, že nejdůstojnější episkopát ra
kouský žádost naši podporuje a že již své memoran
dum, které zásadně se shoduje 8 našimi požadavky,
vládě podá. Žijeme ve státě konstitučním a proto
masíme ve spojení s naším nejd. opiskopátem cestou
konstitační se domáhati konečného splnění našich, na
výsost spravedlivých požadavků, které se zakládají
na práva, spravedlnosti, uznalosti a lidskosti. A je



dinon cestou ton jest podávání petic, vysílání depu
tací na místa rozhodující — a to bez ochabování,
stále, atavu sice našeho vády důstojně, avšak roz
hodně. Tímto způsobem domohli se j jiní stavové
svých tužeb, domůžemo se jich také my. Za ton plí
činou podepsaný výbor rozeslal petice katol. kleru,
týkající se úpravykongruy a žádá enažně, aby z kaž
dého vikariátu jedna petice podepsaná jedním farářem
(pokud možno vikářem)a jedním kaplanem (nejlépe však,
aby se podepsal celý vikariát neb dekanat) nejdéle do
konce řijna t. r. na „kancelář Zemské jednoty česk.
katol. duchovenstva“ v Praze na Smíchově čp. 1028
zaslána byla. (Následají podpisy.)

(Zasláno.)

Vysvědčeni!
Pan Karel Zavadil, zlatník a pasířv Chrudimi,

vykonsl prozdejší děkanský chrám Páněletos některé
práce svého obora: nový bronzový zlacený lustr, zla
cení kalichu, nový gotický relikviář, práce to Čistá a
uměle provedená, jakož i mnobo jiných oprav, znovu
zlucení a stříbření s nevšední dovedností.

Závod jeho doporačoji jako závod solidní a při
měřeně laciný.

Děkanský úřad v Kolíně.

František Růžička,
děkan.

(Zasláno.)

Ze všeodborového sdružení,
Ozoámená již mimořádná valná schůze, jež

© měla konati v neděli 26. října o 1. hod. odp.
v Hradci Králové v Adalberfinu, koná se již
o 11. hod. dopol. tamže.

Frant. Jakl,
tajemník.

(Zasláno.)

Do Hradce Králové a okolí!

Poslední čas roztrušuje nějaký můj dobrý
přítelíček po městě, že jdu z „Adalbertina“, že
jsem totiž dostal výpověď a p.. jen za tím účelem,
aby mně můj obchod poškodil.

Dovoluji si avým velectěným hostům a přír
nivcům ozaámiti, že to je pouhá smyšlénka.

Rorztrušovatele této nepravdy v případě opa
kování budu soudně stíhati.

V hluboké úctě
J. Kadečka,

boatinský v Adalbertinu.

(Zasláno).
Firmě

Frant. Ruber ve Vídni,
VII. o., Schottenfeldgasse 28, d. 11.

Věci jsem obdržel, jsem úplně spokojen.
Látka pěkná, práce dobrá.

Jan Otb, děkan v Senici.

Zasílám zbylé 2 casule a dopornčil jsem Vás
důst. pánům, jimž se Vaše věci libí.

Josef Švaříček,
farář v Dol. Kounicích na Moravě,

Tržní zprávy.
V Hradci Hrálové, dne 11. října 1902. 1 hl

plenioe K 11:00—1200, $ita K 9:80—10 20, jedmene
K 720—840, ovsa K 6 00—5:40,prosaK 980—10'00,
vikve K 6'50—7 30, hrachu K 1700—2300, čočky
K 2300—2600, jsbel K 18-00, krap K 16:00—40000,
bramborů K 220—240, jetelového semene bílého
K 00:00—00-00, jetelového semene Červen. K 73 00
—98:00, máku K 24-00—30'00, Iněného semene K 14-00
—1600, 100kg. žit, otrub K 12-00, pšenič. otrub K 1100,
1 kg. másle K 2:00 —2-20, 1 kg. sádla. vepřového K
160—1'76, tvarobu k 0-28—0-82, | vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jeden bl. cibule K
800—6'00, jedna kopa drobné zeleniny K0'80—1'10,
1 kopa zelí 400—809 K, 1 pytel mrkve 1:60—180,
t hl. švestek K 1-40 —2*40,1 kopa petržele K 0 80—1-10,
1 kopa celere K 0-80—2-00,

dudubudbucdachababacdnback
Mnozí naši čtenáři posud

nezaplatili předplatné ani za
Óbnovu ani za Časové Úvahy.

Vyzýváme tedy znovu, aby
svou povinnost splnili.

FEFFTIFYTFFT

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana *ep. v Hradci Králové
bude

vo středu, dno22. října1002, o 2. hod.odpol.
v diecésním spolkovém domě „Ad»ibertinu“, JiHíkova tří

da 6.400 | v Hradci Králové.

Dr.Jam Sonkup, Dr.František Beyl,
předseda. jednate.

Kathrelnerovao000«
sladová káva Kneippova
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KRESTAN
Nejsvětější Svátosti Oltářní

posvěcený.
Sestavil Abbé A. Henry, čestný kanovníka řed.
ústavu Nejsv. Trojice v Le Marche. Dle III. vydání
přeložil Wejt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

"© kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8%.— Cena brošovcného výtisku 1 K
40 h,franko 1 K60h; v tuhé vasdě celopláténné
1 K80h, franko 2 K; v kůli 2 K60 h; franko2K90h.

Recensi pochvalnou této výtečné adorační knihy
viz v červencovém acbitu „Rádce duchovního“ r. 1496.

Časopie: SS.Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala, Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
příhodnější pro členy věčného klaméní nežli onu,

oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
lenek k rozjímání, čebož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odp jeme všem při zavádění věčného
klanění, Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho ní nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DI I. hudí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

oučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
Řojnost krásných příkladů. — Dl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. -- Díl 1I. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k ov. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna.

Oltáře,sochyaj.
vo vkusném a lovném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyzeneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Jan Horák,
soakeník « 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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

CA

Navštívenky
všech druhů

Arias

Podzimní novinka pro pány
na obleky a ulstry moder

ního vzora a barvy.
Metr xi. 820.

Wa úplný oblek 3 m.
Vzorek této látky, jakož

1 bobatý výběr moderních
drahů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v míroých cenách
se na požádání k nahléd

nabízí nutí franko zašlou.

Biskupská | Prmíčtskýsasíl.zárod
knihtlekárna. Ed. Doskočila

Látku v kuse lze vidětí
v mém závodě v Prase, ve
Vodičkové ulici 6. 22. n.

E
o (vedle vyšší dívčí školy).

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody. JKa SApBOAROPBUOR

Pro založení

hřbitovní knihy
prakticky upravený tiskopis a příč

ním linováním, arch za 8 h;

jaxtový poukaz na hrobní místo

pro brobaře (arů ři 6 poukázek)

smlouvy na hrobky,
arch za 10 b

Jakož i všecky jiné pro duchovní
správy potřebné tiskopisy nabízí

Biskupská kniktiskárna.

MATA-UAPORAAMUEUIVATB,D SESHZmoraE

O



dosel Dvořálek,
výroba klobouků v Hradci Král.,oznamuje
velectěnému P. T. obecenstvu co nejuctivějí, že svůj po
10 let stávající obchod a výrobu klobouků a dosavadní

místnosti na podloubí

MY-AB- přesídlil "BE X3
do prostorných a světlých místností v Pa
lackého třídě č. 83., poblíž sv.-Janského
náměstí, do bývalého skladu nábytku p.

Ladislava Knypla.
Na skladě budu míti jsko až dosud klobouky

vlastní výroby v nejmodernějších tvarech s 2 4 vlny.
Bpeciality z c. a k. dvorních továren P. a Č. Habig ve
Vídní a J.Huckl a synové v Novém Jičíně. Rukodílné
'edenevé klobeuky od rmy Ant Pichlerv Štýrském
Hradci.Cylindry hedvábné | atlasové, čepice
. ovní i domácí, lehké miknde, zimníjemné
damské střevíce, papuče s kotvoui besní, ruské
galoše, vysokou zimní obuv, vše v nejhojnějším
výběru. FJPropodzimvyrábímnejmodernější tvary
damských forem. Přetormování lorem, jskoži
opravy panských klobouků dějí se přesněv době
nejkratší.

Pro zimní období zavedl jsem mimo srůj obor též

zboží kožešnické
„a to propány čepice různých tvarů a kožešin,

ro dámy,dívky u děti velký výběr rukávníků,
oa a celých garnitur z rozmanitých kožešin.

Opatřiv "obchod i dílnu (v domě) moderními po
můckami, jsem s to velectěnému P. T. obecenstvu co nej

přesněji a zbožím jen dobré jakosti posloužitíkuji P. T obecenstvu za přízeň mi až dosud
věnovanou a prosím, by mi tutéž přízeň nezkrácenou
v nových mísinostech zachovalo.

Obsluha vzorná. (eny mírné.

KOAKIXXXKAXXX

Zubní lékař

MUDP. S. Ařál
ordinuje od 8—4 h.

Aradec Králové. X
Velké náměstí číslo 136.

2600000000000
Křestní listy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárná

„Zrat
*

$oáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; za
to všem důsť. pp. kněžím pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panský h 1 dámských,
slatých neb stříbrných, Tulla
atd — Zlaté zboží, řelězy. ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle. skřipce. dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Ďáclav
Srančák,

hodinářský a slatnický gávod

v České (Ořebové.

Veškeré správky h.dímn u šperků vyřizují se
se zárukou a rogesilají franko.

Mnoho pochvalných uznání a poděkování
Do +uce.

Kn výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

ORB*>Výhodné podmínky platební bez svý
šení cen.

SUDBeRUDODOB0ODD0000007808.10100.0000.0080080700000:00000.000000DODODOO0DDD.0000019001000000O0PB000000000VÁHOU
000000000.07002.00000000.070700000006070000"00000000008700806000.00000003000000085000DOO0O000005000220000000000000009000
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Malinskýkřen
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
5 kg. 20 kořenů. . K 5-20
5 kg. 25 kořenů.. K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.

Král. Hradec. Plzeň. © Budějovice.

(bratr P, J. Neškudly, laráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všeeh kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

Zkuste | Vodičkunaubry,láh.© 64 haléřů -- Kance
lářské lepidlo, láhy.

50 h. — Lepidlo na sklo a porcelán, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvroy na oděvu, Jábv. 50 h. —
Vodičku na skvrny inkoustové na papíru, láhv.
50 h. — Esenci na rum kobauský, 64 h. —

Proti předem zaslanému obnosu zasílá

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

severo-východní Čechy.

Kostelní náčiní
BeF" vlastní výroby"Jí

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje u

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

TEErrrr000000800500POCETOU

Vše s návody k upo
třebení|

znovu

Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání — 368 stran S"
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knibkupecká

brožovaný < < < < © 44 4 o 42
vázaný v poloplátně . . . . . . < < + o 58 h
vázaný v celoplátně . . -< < -< < 4 * 68 h
vázaný v caloplátně se zlaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zlaceným křížkem a ořízkou . „ K 180

K době kašle a chrapotu!
výborný diaetetický

Turecký med ochrannýprostředekcotakový i všude nznán.

ly Sn: řečníkydůle
žité, pro. ele

gantní svět neocenitelné. Jediné pr.vé, záko
: nem chráněné vyrábí

První česká akciová společnost to
váren na orientální cukrovinky a čo

koládu dříveA. Maršner,
Královské Vinohrady.

K dostání v lékárnách, u kupců, labůdkářů,
droguistů, cukrářů ald.

pa:fumoje dech,
uklidňaje hla
sivky, pro pěvce

Hi bbbbběěěěřěbět
Ojetý, půlkrytýkočár

levně na prodej u

Čeňka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

OEP*>Tamtéž jsou nové kočáry nejnovějších vzorů
stálenaskladě.jlbb

Biskupská knihtiskárna
v Hradel Králové

nabízíškolní knihy:

Malý Caleohismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 b.

2. VŘBŮNÍaloGhISUS
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

9. VLNY CaLOODSTUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 b.
Katechismy jsou schválenyna valné schůzí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jaku z c. k. školního kniho
skladu e 189, slevou proti hotosémn zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c k. okr škoních rad, nýbrž za t1
lístků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydují se 2 výtisky pří
padného drubu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jakém
katechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livé dostane se poměrný počet (přes 159/1pro tutéž školuzdarma pro chudčé.

Instrukce o katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk, Drdinariatem v liradci Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.



Založeno r. 1850.
Velectěnému duchovenstvu

doporučujeKarel Zava
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej.
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a atříbření starších věcí vykoná se rychle a
saálou ne již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporačuje se tedy k za
konpení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviář,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,

Příruční
„v

knížka
pro čtenáře

novín a časopisů.
Sestavil

Karel Karásek.

Cena 40 hal.

Na 5 výtisků šestý
zdarma. Objednávky
dějtež se pod adresou:
K. Karásek ve Stu
denci u Horek. Pošta

v místě.

uzavírá

atd. provádějí se ve všech slozích solidně a
levně s odbornou dokonalostí a zvláště
8 trvanlivým zlacením a polychromií.

Výroba
© rámců

všech moderních vzorů a
8

/
: mwv6
3

BŠ
Obchod

nmělecký a papírnický.

Na skladěnejvětší výběr

a zrcadel
všech možných druhů, olejomalby a umě

lecké reprodukce. Sochy všech velikostí,
kříže,římsy, lišty a různé umělecké výrobky.

Veškeré druhy papíru,

— DOPISNICE—

= „THE GRESHAM“
: společnost

9 | ku pojišťování důchodů na život
V LONDÝNĚ,

stojící pod dozorem rakouské a anglické vlády.
Záloha společnosti u c. k. státní ústřední

pokladny ve Vídni, k zabezpečení všech v Ra
kousku pojištěných členů svých, činila dne
1 února 1902

23.037.438 K 10h

Prospekty, zprávy a nové sazby co nejochot
něji zdarma udělají a přiblášky přijímají:

Pobočka pro Rakousko vo Vídni L
Gizelastrasse 1; (palác majetek společnosti).

Podřiditelství pro král České
v Praze, Václavské náměstí 66; (palác majetek
společnosti).

Hlavní jednatelství pro Hradec

náměstí č. 26 (přízemí, přes dvůr).
Společnost ráda přijme jednatele, hodící se

k získávání pojištění na život, a to za výhodných
podmínek.

NÁŘKŮ
Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v čti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasilá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeobecně oblíbené

dýmky Ideál
vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, labodné a ne
škodné kouření, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí,
Znečistění odlivky vyloučeno. 1 kus K 1*40, 3 kusy

K 4—, po obdržání franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.

Oznámení.
Zpráva o druhém sjezdě

Českoslovanských Kafo

me- Jíků v Hradci Královéjiž se rozesílá.
K tisku upravil Dr. Fr. Reyl, jako 10, 11. a
12. číslo „Časových Úvah“ letošního ročníku.

Tato obsáhlá, zevrobná zpráva, obsahující
142 stran, prodává se pouze po 24 haléřích,
tak že si ji každý účastník sjezdu může lehce
opatřiti. Spis tento osvěží u každého účastníka
milé upomínky na krásný, manifestační projev
našeho katolictva a každému čtenáři se stane zna
menitým zdrojem poučení.

Upozorňujeme znovu na důležité, s hlučným
souhlasem přijaté řeči:
1. O významu papežství se zřetelem na papežské

jubileum sv. Otce Lva XIII
2. O úpravě sociálních a pracovních poměrů děl

nictva,
3. O svépomoci rolnictva.
4. Úkol katolíků ve XX. století.
5. O sociálním působení ženy.
6. O vědě a víře,

Všecky tyto řeči, pronesené slovatnými od
boraíky, skytají nám mnohostranné pohledy do
působení, ústrojí a úkolft sv. církva.

Donfáne pevně, že tyto řeči s podobným
nadšením budou čteny, 8 jakým byly vyslechnuty
při sjezdě.

Za četné, již dříve došlé objednávky srdečně
děkuje a další očekává v účtě oddaná

Administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.
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řiležitostné hostiny upravuje a obstarává
kteréžto příčině těší se bojnému, lichotivému

Václav Vacek, majitel.



Příloha
Beseda.

To je nemoo!?
Črts « domu zatracoraných. Abbé Hr.

Velice často můžeme čísti v rsminiscencích
ze soudní síně: ten aneb onen byl stižen pře
svědčením, že jest kdosi jeho nepřítelem a že jej
musí se svéta zprovodit. Jiný zase líčí v dopise,
že jinak nemůže zemříti než samovraždou, protože
se v jejích rodině staly případy podobné,

Všechny tyto a těm podobné zjevy v poslední
době velice Česté hájil již dávno Lombroso a bral
je v ochranu tím, že dokazoval, sto je nemoc,e
»to jsou lidé nemocní.« Kdybychom souhlasili
s tímto názorem, pak ovšem nevím a nedovedu
si představiti, jak by vyhlížela jistota a bezpečnost
ve společnosti lidské. Nad tím všsk Častokráte jsem
se pozastavoval, že tito «našinci« Či trestanci Často
vypravují o svém přečinu jako o nějaké nemoci,
aniž by snad tušili, jakého tastance mají v Lom«
brosoví. Tak jistý trestanec, jen asi sedmerým
tuláctvím »poznamenaný«, z rodiny dosti řádné,
chováním i zevnějškem slušný jinoch, použil své
prvé volné procházky na ústavním dvoře k útěku.
Ve 14 dnech pod ochranou ozbrojené moci se
vrátil. Důvodem a omluvou svého útěku udával:
»Najednou mi bylo tak nevolno, že jsem si myslel
— ty se zde musíš roznemoci. Tak jsem raději
tomu utekl.«

Jindy stalo se následující. Trestanec X. čistil
v přízemním skladišti chodbu — a pojednou
ztratil se stráži jej hlídající; zatím se ukryl do
prázdného sudu, kterýstál na chodbě, Přiležitosti,
když jej dozorce ve všech knutech hledal, použil
k útěku, — vyskočil na vysoký zděný plot —
zamával čepicí a zvolal německy: S Bohem, česká
zeměl Dva dozorci ihned vypravili se za ním na
bicyklech. Konečně po hodinové honbě přiblížili
se k němu, stojícímu na hrázi rybníka. Trestanec
nedbal, že jest teprve březen — a více jak po
pás brouzdal se vodou do prostřed rybníka, odkud
se jen svým pronásledovatelům vysmíval. Když
však začala jím lomcovati zima — jaký div při
teplotě asi 4—5“ R — vyšel klidné z této lázně
a jako ovečka šel nazpět tam, kde myslil, že dal
již »navždy s Boheme, Byl výslech. Při domluvě,
proč se tak hloupě přivádí do trestu, zase klidně
odpovídal: „Ani sám nevím, co mne to napadlo;
přišlo to na mě jako nějaká nemoc.« — Čekali
jsme, že z té zimní koupele »dostane nenoce« —
ale ta se nedostavila; snad se vyléčila »špekem
v háku“ (trestem ve vězení).

Trestanec Y. byl písařem v manipulační
kanceláři. Jelikož se velice slušné choval, zaopatřil
jsem mu při zvláštním propuštění (za příčinou
císořské arnestie) místo sluhy v nemocnicí. Z po
čátku choval se tak vzorně, že jsme byli všickni
jisti, ten že bud: dojista szachráněne, Asi za z
měsíce oddal se pití, nepořádek v obleku se také
dostavil, a aby míra všeho byla dovršena, ukradl
jednomu nemocnému kufřík, jinému prádlo a
oblek — a uprchl, Netrvalo to dlouho, adyž ruka
spravedlnosti jej vynašla a odsoudila. Šel jsem
také tenkráte do soudní síně ne se podívat, ale
dotčenému se poděkovat za to, že se mi tak od
měnil. Setkal jsem se s ním, když ho odváděli do
trestu. Ustrašeně se na mne podíval, a sklopil zrak.
»Co vás to napadlo«, tázal jsem se, »kamjste dal
rozum 7“ Na to mne odprošoval a doložil: „Já
za to nemohu, jsem jako nemocný, a už se
z toho myslím ani nedostanu“.

Ukázky tyto svědčí jen tomu, že více méně
samotní »našincir považují ty své přečiny za
nemoc, pro niž ovšem jediným bezpečným lékem
jest a zůstane vždy trestaice, Má-li se však po
mýšleti, jak zastaviti tuto šířící se »nemoce, jest
třeba obrátiti zraky k jejím počátkům, to jest
k opuštěné mládeži. Zřizováním sirotčinců a vy
chovatelen zamezí se nejlépe »nemoc« všech tu
láků, zlodějů, podvodníků atd, Kdybyste mohli
nahlédnout: v osobní spisy snašinců,« přisvédčili

Několik slov k orámnisací katolického rolnictva

Českého.

(Hlas z krahů rolnických.)

Na katolickém sjezdu v Hradci Králová
vyzýval rolnický řečník p. Šamalík, předseda
katolických sedláků moravských, českésedláky
katolické k založení selského spolku dle vzoru
moravského. Nepovážil ovšem, že poměry mo
ravské se od českých značně liší a že, co na
Moravě takřka vydapáno ze země, bude v Če
chách vyžadovati práce několika let. Proud
liberálního a protikatolického hnotí nezasáhl
nikdy rolnioký lid moravský tak jako český!
Komedie s oslavou Hasovoa a hanobení kněžstva
nemají zvláště na Moravě meki lidem rolnickým

půdy. Moravský lid váží si evého kněze, kněz
tam dosud všade v popředí.

Leč kdyby i toto vše bylo věcí vedlejší,
jest nám počítati, jak dalece jsou poměry

příznivé k založení dotčeného spolku za nynějlho stava věcí.
O přízeň českého rolnictva ucházejí se

různé strany. Do nedávna bylo rolnictvo úplně
ve vleku strany mladočeské. Rozmachem strany
agrární se rozdvojilo, ale nezměnilo. Ostatně
si obě strany mooho od sebe nezadají, neboť
strana mladočeská jest matkon a agrární její
nezvedenou dcerou. A nyní si představme, že
se zřídí spolek katolického rolnictva a že
započne svoji činnost ku př. pořádáním schůzí,
vydáváním listu, kritisováním jednání poslauců
mladočeských a agrárních atd. Nelze pochy
bovati, že obě strany 8e zuřivě vrhnou na
spolek tento, při čemž by jim zajisté vy
datně pomáhaly strany pokroková, radikální,
národně sociální a sociálně demokratická. Vy
týkali by každému rolníku, jenž by do nov.
spolka vstonpil, že jest hrobařem svobody a
osvěty, že ti černí chtějí zavésti novou robotu,
tmu, iukvisici, že se bojí o své důchody atd.

Mezi lidem rolnickým pak jest dosud
dosti mnoho přemrštěnců, kteří tomu věří.
Zajděte v některé radikálně pokrokové vesnici
do hostince a nžasnete, co 8e tam mezi na
pohled dosti inteligentními roloíky o knězi
vše mluví; kdyby se to mělo všechno věřit,

pak by byl kněz nejpodlejší osobou své farnosti.eží na bíle dni, že pánové, kteří mají otěže
vůdcovství v rukou, si ho tak lehce vzíti ne
dají! Co tedy? Snad nechati všeho a přihlížeti
netečně ošemetné hře se svedeným rolnictvem?
Nikoliv! Nám jest se chopiti práce, práce
nejen ku povznesení rolnictva v ohledu du
Ševním, ale i hmotném.

Prohlédněme si poněkud blíže poměry
rolnické. Naše rolnictvo, pakli je roztřídíme,
sestává z baráčníků, chalapníků, středních
rolníků a větších aedláků, nebo, jak se rádi
nazývají, statkářů. Tito statkáři, nebo lépe
řečeno selští baroni, mají na vývoj věci roz
hodně veliký vliv a jsou z větší části buď
agrárníky nebo Mladočechy. Jich se přidržují
jako věrní nohsledové, aniž by o věci mnoho
přemýšleli, částečně rolníci střední, a sem tam
snad i baráčníci a chalnpníci. Baráčníci, cha
lapnici a střední rolníci ve velikém procenta
nestarají se o nic. Těm je to stejné, oni jsou
po většině zbožní a nesou kříž smutných

poměrů zemědělských se zoufalou resignací.im jest namnoze jedno, ať je u vesla Mlado
čech nebo agrárník, radikál či pokrokář, arči
tého pojmu o té věci nemají a nepřejí si míti.
Oni se při fom všem, když ee jim některá
s těch různých stran vychvaluje, odhodlají
k charakteristické poznámce: „Týnám pomohou,
še budeme ease více platit“ A vpravdě tomu
dosaváde tak bylo.

Náš rolnický lid nemá již víry ka svým
poslancům, ba on ztratil i důvěru v sama sebe,
naději v lepší časy. On ztratil namnoze lásku
ku své rodné půdě, ku práci, která mu není
více požehnáním, ale robotou. Té selské pýchy
mezi sedláky již není, ba rolník často Be už
stydí pracovati na svém zděděném pozemku;
sám odcizuje svoje děti stavu tomuto a těžce
nastřádané, případně i na grunt vydlužené
peníze dává věnem dcerkám leckam na nejistý
panský chléb. A jedno zlo plodí drahé. Ne

má-li hospodář chuti ku práh proklíná-li tuselskuu dřínu před avojí čeládkou, beztoho
tak až běda zkaženou, pracuje itato s nechutí,
a je-li hospodář k tomu neznabohem, pak
obrázek rozervané domácnosti hospodářské je
hotov. A zajdeme-li dále do společenských
poměrů obce, najdeme ta svárů, různic, stran
nictví bez konce. Nebývalo tak vždy, příčina

piodati dlužno ponejvíce v lhostejnosti náboenské.

A přece není náš lid v jádru svém zlý,
on se dá nadchnouti pro všechno, což je snad
jeho.chybou. Sotva se něčeho dotnůže, pro svár
nedovede toho udržeti. Poblédněme jen do
minulosti předchozích 60 let, a povaha našeho
lidu je v nich zobrazena se všemi přednostmi
a vadami. A na léto minolosti jest nám stavěti
badoucnost. :

K lidu českému 8e neustále volá: „Spojte
se, sdrnžte 80, organisujte se a budete moci
čeliti celému světa!“ Křivdili bychom našemu
lidu, kdybychom řekli, že nemá porozumění
pro spolčování; on ho měl již dávno, leč
částečnou nevědomostí a ponejvíce nepoctivostí
zvolených předáků stalo se, že ovoce této spo
lečné práce požívají jiní. Francouzský apiso
vatel a myslitel Viktor Hago napsal: „Prorok
musí věřit v Boha — neznaboh jest špatný
prorok člověčanstva“; a v tomto s ním úplně
souhlasím. Od té doby, co ve vůdčích silách
rolnického lidu našla půdy nevěrecká lži-svo

boda, od té doby klesá jeho bohatství mravní
1 hmotné. Dnes hospodářská tíseň dostupuje
svého vrcholu. Cizozemská konknrence, šmejdy
židovského velkokapitála a konečně stát sám,
ač i rolnictvo v tom bez viny není, jsou hlav=
ními původci úpadku selského. Rolnictvu třeba
pomoci. Stát to nebudea jiný sotva. Rolnictvo
má jen sebe sama a — svého Boha. Staré
přísloví praví: „Člověče přičiň se a Pán Bůh
ti požehná“, A já pravím: Rolníče, sdruž se,
spolči se a Bůh ti také požehná, půjdešli
cestou zákonů Jeho.

Vím, že ge mi namítna: což nejsme sdru
žení, nemáme své hospodářské spolky, družstva,
besídky, záložny, závody, spolky vzdělavací atd.?
Pravda že máme, leč posvifme si na jejich
působnost a uvažme, že sotva 10 proc. rolnictva
českého v těchto spolcích jest zahrnato. Na

říklad uveda hospodářskou organisaci na
hejtmanství pardubickém. Jeden z nejstarších
a nejmohatnějších hospodářských spolků v Če
chách — Hospodářský spolek pro okresy
Pardnbice-Holice-Ptelonč má 800—1000 členů.
Uvážíme-li rozlohu těchto okresů, musíme
uznati, že jest to počet rozhodně nepatrný.
Spolek tento jest velice činný; pořádá schůze,
přednášky, výstavy, kary z rozličných odvětví
hospodářských, ale kam stačí 15 a snad ivíce
přednášek za rok na 3 okresy? A pak kdyby
aspoň bylo všeobecné účastenství, ale to z pra
vidla vídáme ua schůzích jenom jistou část
hospodářů, kteří doprovází spolek aa jeho
schůzích; a ostatní —a jsou to mnohdy rolníci
z té samé obce, kde se přednáška odbývá —
ge jí nesúčastní.

Hospodářské družstvo pardabické čítá
a8 přes 500 členů s 10 K podílem. Dražstvo
toto zabývá se jen nákupem. I tento počet
jest malý. Příčinyjsou různé; neznalost a vzdá
lenost, nedůvěra a konečně příspěvek neboli
podíl hrají ponejvíce v tom roli. Podotknoati
sluší, že okres holický zřídil si hospodářský
spolek také pro sebe, že v mnohých obcích
jsou hosp. čtenářské besedy, jež však pro ro
zervanost společenských poměrů ve venkovských
obcích mnoho na své ceně ztrácejí. Tím bychom
měli hospodářskou organisaci těchto tří okresů
vyčerpanon. Z politických spolků působí zda
Selská politická jednota pro tyto tři okresy.
Tato jest dílem agrární dílem mladočeskou.
Prozkoumáme-li tuto organigaci, musíme říci, že
jest nedokonalou, poněvadž jsouc jen částečnou
nedovede soustřediti v sobě všechny zemědělce,
a tudíž nemá na ně rozhodného vlivu. A tak
jest tomu bezmála v celém království Českém,
místy mnohem hůře. Stává sice východočeský
svaz hospodářakých spolků, založený zaslou
žilým a neunavným p řed. Eckertem, dlouho
letým předsedou Hospodářského spolku par
dabickho, ale mimo dva tři sjezdy není činnost
jeho znamenati.

Aby se těmto nezdarům předešlo a ne
tečnost rolnictva vymizela, má býti zákonem
zavedeno nucené spolčování okresní. Tento zákon
má své velebitele, své pochybovatele a též své
nepřátele. Vyněsti již nyní úsudek, bylo by
předčasným. Nuconé spolčování bývá srovuá
váno snucenou návštěvou školní, leč neprávem.
Dítě jest odkázáno na poslašnost rodičů a ro
diče na zákon. Ve škole jest dítě přístupno
různým dojmům, dá se přiměti k různým věcem.
Zákon může přinutiti zemědělce, by byl členem
společenstva, to jest aby zaplatil příspěvek,
ale aby snad policajt lhostejného přiváděl do
schůze, to si představiti nelze. A věra byla by
veliká čásť těch, u nichž by to 8 veškerou
činností až na zaplacení příspěvku (který by
byl vybírán přirážkou) dále nešlo.

Konečně není nikdy okres skutečným mě
řítkem pro založení spolku neb dražstva. Předně
jsou okresy poměrně dosti rozlehlé a zřídka
kde na celém okresu bývají hospodářské po
měry docela stejné. Lidé z okresu se většinou
nezuají, zřídka se setkaj a okresní místo ne
bývá vždy střediskem celého okresu. Ještě více
důvodů dalo by se uvésti v neprospěch okres
ního apolčování, ale bylo by to zbytečným.

Nám netřeba se ohlížeti na okre-y, mámeť
své farnosti. Všechna nepraktičnost spolčování
okresního zde odpadá a pak tato organisace
byla by čistě katolickou. Výhody spolčování
farního lze shrnonti v následající: 1.) Farnosti
jsou okrsky záležející z několika vesnic s farním
místem (městem neb lepší vesnicí) nejčastěji
v středu obvodu. 2.) Nejsou veliké a vyjmouc
větší město mají jen několik tisíc duší. Na
venkovských farnostech ge lidé většinou znají
a hospodářské poměry jsou ta pravidelně stejné.
3.) Místo farní, totiž kde se nalézá kostel, jest
obyčejně střediskem celé kolatury i namnoze
těch, kteří o kostel sotva zavadí. 4.) Ujme-li
se pro dobro avých farnoiků nadšený a v práci
opravda obětavý kněz buď částečně nebo celého
vedení spolku, získá mivšechen zbožnější lid



ku přistoupení; to jsou většinou střední rol
nici, chalupníci a baráčníci, kteří jinak se
spolků etraní, ač jsou nejčetnější třídou národa.
5.) Vzájemné poučování, schůze jsou zde na
enadě a řovnivost sousedská, rozkoloictví nemá
tu nikdy tak vhodné půdy. I v ohledu poli
tickém mělo by sdružení farní výhody nemalé.
Dejme tomu, že se nám podaří založiti farní
opolky, družstva, že z netečnosti probudíme
náš malý rolnicky lid, pak nebude míti za
sebou většinu ani strana mludočeská'ani agrární.
Našefarnosti, to budou setniny, vikariáty pluky,
diecése armádní sbory.

jest Bůh, pravda a poctivost! Vyžaduje to
smutný stuv našeho rolnictva i našeho národa
a náboženství katolického. Jest třeba jen vy
pracovat stanovy, by jich mohly upotřebiti
všechny farnosti v diecési. K tomuto účeli bylo
by zábodno svolati do Hradce Králové několik
předních a něčemu skotečně rozamějících a zku
šených katolických přátel zemědělství k poradě.
Snad nebade všude pro to okamžitého porn
zumění — někde nejsou poměry příznivé — ale
obrat nastane za nedlouho.

Stanovy těchto spolků musí obsahovati
mimo jiué tyto hlavní body: 1.) Pěstování vzá
jemnosti obapolným poučováním, pořádání
schůzí i zábav, odebírání odborných knih a
časopisů. 2.) Společný nákup a prodej, zaopa
třování levného úvěru, zřizování Raiffeisenek
neb družstev. 3.) Zřízení poptavárny po službě
a práci, co kdo z rolníků má na prodej, neb
co by koupil atd. Do politiky se prozatím plésti
nebudeme, neboť kdo začne nejdříve 8 poli
tikou, zláme obyčejně vaz. Pro příklad vý
Stražný a poučení mohou nám sloužiti strana
mladočeská a za nedlouho snad i agrární.
Budeme-li míti siluou organisaci hospodářskou,
jako bychom měli politickou. Rolnický lid jest
vděčen tomu, kdo se oň stará. Důkazem jest
zvolení p. faráře Bláhovce do zemského sněmu.

Zatím pro zakládání zemského spolku
katolického rolnictva rozhodněnejsem; nejprvé
čety, setniny a pak teprve pluk. Ale sestaviti,
sbubnovati pluk a při tom nemíti vycvičených
četani velitelův, věc samotnu spíše poškodí, než
jí prospěje. Bouchání na schůzích do těch advo
kátů, vlády a různých přítelíčků, neustálé hlá
sání, co všechno rolník prožije, učené před
nášky, to sice na čas rolníky povzuese, ale do
kapsy jim nepřidá. Jenom tichá a poctivá
práce nás spasí! Založený selský list musel by
se.Jovšem přispůsobiti sméru udanému.

L Tak výbů
zlatých a stříbr.
Bkvontů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - - |

bodinář a zlatní

v Rychnově n. K.

přísežný znalec
c. k. okr. soudu

Obrázkové
| čenníky zašle.
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Josef Neškudla,
c a kr: dv. W dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučnje P. T. veledůst duchovenstvu
uvůj všudež osvědčený u mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©.a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illastr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko so zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

Právě

nastoupil třetí roční pouť

kalendářŠtíť
Z bohatého a pestrého obsahu uvádíme:

„ VL Hornov: „Před obrazem Bv. Rodiny
Páně“ — báseň (k titalnímu obrázka).

S, * „Vzkříšení svobody v Bláhovicích.“
. Fr. Eisler: „Loučení“ (báseň).
. P. Ant. Rejzek: T. J. „Poklad nalezený

v jesnitském kostele Panny Marie v Hrudci
Králové“

69M

5. Frt. Jiří Košťál: „Jak si „pan otec“ Vrbata
pomohl od kafařek.“

6. Dle Fr. Potěšila: „Pardubice“ — s četnými
ilustracemi.

7. Abba Hr.: „Milostí Buží jsem, co jsem“
8. Filip Jan Konečný: „Jak stréček Nesvajba

bele jednó nemocué.“
9. Frt. Jiří Košťál: „Ejhle Apoštol“ (z missio

nářské činnosti Boh. Balbína T. Jo.
10. Vl. Hornov: „Včera a dnes.“
11. P. M. Z. „Mrtvá ruka.“
12.* „* „Jmění Rotšildovo.“
13. Vl. Horuov: „Fortunát Kořínek.“
14. Jan z Hory: „Slovo k rodičům.“
15. MUDr. Garulos: „Ani pohřbiti ani spáliti “
16. Jos. Váňa: „Brňáček.“
17. Jos. Konsal: „Jerusalém a jeho obyvatelé.“
18. J. Dumek: „Besídka hospodářská.“
19. Kronika,
20. Anekdoty.

Mimo to obsahuje náš kalendář: Dů
kladné kalendariam, úplný seznam svatých.
seznam úrhů sestavený abecedně dle míst i
zvlášť dle měsíců, škály kolkové a j.

RB“ S četnýmiillustracemi."ji
Osvědčil-li se již obsah „Štíta“ loňského

co nejlépe, můžeme sděliti, že letošní ročník
jest ještě dokonalejší.

Objednávky přijímá

administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

oprávněné kalendářemusí se vrátiti do
kouce ledna r. 1908.

O0
. -©Pryni 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 věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena

levná, jakost výborná,

OOOOOOO00000

První český katolický závod ve Vídni,

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení *ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

Vídeň,
VII. o., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

PRE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pocbvalných přípisů vyloženok nahlédnutí.

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odbornýuměleckýzávod

malbu pkan kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. 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
síce 1 se šelešnými rámy, sí

. lěmi 4 vsamním.

Veskeré rozpočty, skizxy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

kn definitivní objednávce.

p“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.ij
Založeno roku 1886.

Pravé, vyleželé bure,
————. s ——
== VÍNO mmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za-80 hal,

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

bd dříve sávodna sušitkování ovoce, ný
p73r. 1886, nejstarší sveho druhu v

— nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše,likéry, sladké ovoen
wine, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nelní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské)

upozorňujeme nvlášť na výtečný A při takovéja
osti velmi rovný koňak a výbornou0slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. „"“tavě v Praze: medatiií
státní a diplomem slaté medaile, a mnohými jí
nými diplomy s prátem rašení slatémedaile.

Vzorky zdarma a franko,

Roo (6CH lé
Oltáře, kazatelny, a t, d.

nabizi

Pranůškí JÍTOLŇ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

)
ů



na stavbu nové budovy, jak mnohdy slýchati jest i
od mnohých intelligentních osob zdejších, nýbrž še
jsou to dobrovolné dary věnované chudým chovancům,
teří z domu, jak náleží, vypraveni býti nemohli.

Mám za to, že dámy dobročinného komitétu i různými
jinými výtkami, jako na př. že ústav má již a důstatek
prostředků ku svému trvání, a že tudíž netřeba ko
mitétu sbírati příspěvky od svých členů, nedají ne
ásti v záslačném díle svém a že zůstanou i nadále
chudobným chovancům našim dobrodinci největšími
starajíce se © jejich tělesné potřeby. Já pak jsko
správce této kaple vzdávám také nejvřelejší dík ul.
komitétu za tento krásný oltář, jejč nákladem svým
dámy poříditi daly a který povědy hlásati bude šlo
chetnou a zbožnou mysl jich. A poněradž u oltáře
toho budu každodenně přinášeti nejavětější obět mše
av., bade milou povinností mou při vzpomínce živých
epanilomyslným dárkyním plnost Božího požebnání
vyprošovati, jako zase při vzpomínce mrtvých po po
zdvihování bude mysl má zalétati ke brobům zemře
lých dárců kalicha u vřelé modlitbě za spásu duší
jejich. Konečně vzdávám uctivé díky al. ředitelstva
zdejší zámečnické školy a váženémn p. architektovi
Weinbengetovi, jichž zásluhou dostalo ae kaplí této
krásného barokového Inetru; děkuji pak taká všem,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ku zdaru stavby,
jakož i piítomným velerádeným hostům, kteří se sú
častnili významné této elavnosti a končím slovy, které
pronesl před dvaceti a jedním rokem zvěčnělý nejdp
biskup Hais při evěcení starého úetavu: „Sbromáždilí
jsme ne zde dnes, abychom vzývali Hospodina o Jeho
svaté požehnání pro tento ústav, aby to byl ústar
blahodárný, na mnohá pokolení trvalý. Všem pak do
brodincům, kteří v tomto bohumilém podniku se aú
častníli i těm, kteří v úmyslu mají ae súčastniti,
volám vroucně: „ZaplaťBůh!“ Po řeči této poděkoval
nejdp. biskup řediteli ústava za všecky práce ve pro
spěch ústava podniknuté, uznávaje vděčně jeho i cti
hodných sester učitelek snahu i trpělivost věnovanou
svým hluchoněmým evěřencům. Načež přijar od cho
vanky Adély Krátkých kytici a její krátké poděkování:
Zaplať Pán Bůh za všo dubrél vyslechnnv, odejel nejdp.
biskup z ústavu, aby připravil se ku slavné pontifi
kální mši sv. v kathedrále,

Z pošty. Dne 16. října 190%byla při c. k.
poštovním úřadě v Plotištích zřízena veřejná tele
fonní hovorna, která jest připojena ku telefonní cen
trálce v Hradci Králové. Poplatek za obyčejnou tří
minutovou rozmluvu 8 Hradcem Králové a připojenými
hovornami činí 20 haléřů. Relace a poplatky jsou
stejné jako pro Hradec Králové, Odtéto doby obsta
rává c. k. poštovní a telegrafní Úřad v Plotištích
taktéž dopravu telegramů po telefonu,

Nález starých mimcí. Ve Výrarěu Čer
nilova v poli rolníka p. Jos. Hájka nalezeno na 900
drobných ruských stříbrných peněz. — Snad je tam
zapomněl některý kozácký ataman, když táhl „do
Parizu“ proti Bonapartovi.

Hříčka přírody. Že i ta přírodamiluje
někdy úkazy nepřirozené, toho dokladem zahrada u
domku (č. 15.) v Nebovidech. V aázračné štěpnici
s jedné jabloně a 8 jedné hrašně visí netoliko plody
jiš dozralé, ale i bujné květy a více nadějných holič
kův. Šťastný hospodář snad za příznivých okolností
bude tyto dva stromy česati v lednu podruhé; po
daří se mu to, bude-li zima taková, jako byla loni.

Komcort Em. Ondříčka, císař.arus.dv.
virtuoea za spolupůsobení Karla Leitnera, virtnosa ne
klavír, koná se v neděli 26. října t. r. v Národním
domě na Opočně. Začátek o půl 8. hod. Předprodej
lístků v kuihtiskárně p. J. Sluky v Opočně.

První český upolek pro zvolebení
věelněství, zahradnictví a chova hospodářského
zvířectva v Chrudimi, pořádá mimořádnou valnou
hromadu v neděli dne 26. října t. r. a 10. bod, dop.
v místnostech král. české zem. střední hospodářské
školy v Chrudimi. Před valnou hromadou odbývá se
schůze výboru o důležitých záležitostech.

Na oslavu Fr. Jar. Rubeše, hamoristy,
baditele a literáta Českého, chystá ae město Skuteč
r. 1903 postaviti pomník, Příspěvky na pomník přijímá
pan Jos. A. Polanský, obchodník ve Skutči,

Z Ústí n. rl. V neděli 13. říjnakonala
av. Josefská Jednota památku 10letého trvání spolku,
Oj10. hod, elovžena za živé i mrtvé členy měs av.,
které se súčastnila Jednota s deputacemi bratrských
jednot z Litomyšle, Horního Jelení a Hnátnice. Slav
nostní kázání měl vldp. Ant. Nývlt, předseda. O 12.
hod. byl epolečný oběd, S radostí přivítali jsme odpo
ledne deputace z Týniště, Dolní Dobrouče a z České
Třebové. O 4. hod. odpol pořádána v hostinci p. Berk
mana schůze, kterou zahájil vldp. předseda nastíniv
toletou činnost Jednoty, načež udělil slovo p. Václ.
Myslivcovi, který mluvil 2 hod. „O povinnostech ka
tolíků českých“. Přednáška vyslechnuta s velkým
zájmem a odměněna hlučným potleskem. Vldp. před
seda poděkoval jménem všech přítomných p. řečníkovi
za jeho krásná slova a vybídnul přítomné, aby pro
volali av. Otci a císaři pánu břímavé sláva, čímž
schůze skončena. O 7. hod. byl přátelaký večírek. Co
nás zvláště potěšilo, bylo, že přítomno bylo mnoho žen
a dívek. Dejž Bůh, by založen byl u nás ženský spolek.
Každá radost má však trochu hořkosti v sobě a tou
byla nepřítomnost blízkých Jednot n. př, Choceňské
a Cnelavské; nepřišli ani ti páni, kteří to měli doma,
Ku konci děkojeme všem, kdož se' přičinili o naši
slavnost, zvláště vdp. děkanovi za krásné kázání, p.
V. Myalivcovi za poučnou přednášku a p. Rob. An
dresovi za pořádání večírku. Zdař Bůh!

Z Čáslavě. Na den sv. Vácslava sešel ae
zdejší katol. spolek ku mimořádné valné hromadě, na

níš přečteny byly stanovy nové, dle hradeckýchzpracované, schválené c. k. místodržitelatvím. Po té

přikročeno k volbě nového výboru u předsedy. Volenoylo akklamací a za předsedu zvolen opět jednohlasně
p. Frant. Musil, osvědčený a horlivý pracovník; do
výboru zvolena i jedna členka a tak doufáme, že

šeny nyní hojněji přistapovati budou k našomu kat.spolka. Vlp. Otakar Semerád promlavil pak o Koll=

pingovi, prvém zakladateli Jkeřol- spolků a o důležitosti katolických opolků zvláště sa doby naší. V řeči
své vzpomenul i dp. Lad. Kaliny, zakladatele zdejší
jednoty. vyslechnuta pozorná apo ní neneseno
jednohlasně dp. Kalinovi zaslati čestný diplom za zá
vlahy, kterých si o spolek získal. — Dne 10. října
k osvěžení s porebuzení členů uvpořádal spolek po
evícenský večírek, při němž zdařile sehrána jedno
aktovka „Hledají tatínka“ a žertovný kaplet. Pro
spolek podařilo se nám získati příhodnější místnost
ve středu města a tak doufáme, če na příští před
nášku, chystanou na listopad, dosteví se i ti, kteří
vymlouvali se na dalekou, nepobodlnou cestu!

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
leo dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitnéulicía ©prodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

Literární uilěmictví. V skatku těžko
jinak nazvati jednání liberálních „Hlasů z Hané“,
které vidí katolický škandál ve šmejdech známé pod
vodnice Kristiny Ringlové, „Vidění“, která měla tato
povedená dívka v Suchdolu, byla dle zásluhy již
dávno odsouzena naším ndp. biskupem; přes tupení
kůsftovních „zbožných duší“ náš velepastýř rozhodně
outi k „zázračnému místa zapovídal a u ním Bon
lasili věickni „klerikálové“ ostatní, A nyní, když

jest Ringlová ve vyšetřování pro zavraždění jisté
dívky, píší „Hlasy z Hané“, že „jde na klerikály rána
za ranou.“

Důležité rozhodnmtí. Za předsednictví
prosidenta dra. Ungra uznal říšský soud kn stížnosti
dra. J. Hrasovce v Celji pro porušení jazykové rov
noprávnosti, zaručené atátními základ. zákony, za
právo, že rozhodnutím zemského výhoru štýrského, kte
rým byl potvrzen výnos městského úfadu v Celji a
obecního zastupitelstva tamtéž, jímž jisté podání v ja
zyku slovinském bylo zamítnuto, bylo porušeno
právo na jazykovou rovnoprávnost člán
kem 19.stát. zákl. zákonů zaručenou. Říšský
soud při svém rozhodnatí řídil ae tím, že vzhledem
k odstavci 2. čl. XIX. stát. zákl. zák. ve příslušném
území mohou býti činěna u úřadů podání v každé
v zemi obvyklé řeči a že musí býti úřady také
přijata, při čemž nezáleží na tom, je-li jednotlivec,
jenž toto podání činí, jiného jazyka mocen či není.
O otázce, měl-li městský úlad v Colji vyříditi slu
vinské podání také slovinským jazykem, říšský soud
při tomto rozhodování dosud neuvažoval. Následkem
tohoto rozhodnatí musí býti přijata česká podání i
u samosprávných úřadů v Chebu, Liberci a kdekoliv
jinde ve zněmčeném území v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku.

Chleba z mletého hmyzu vyrábí si
domorodý lid v Mexiku, zejména v kraji Chalco.
Peče jej z vajíček tří druhů hmyzu, žijícího na ostři
covitých travinách mořského pobřeží. Hmyz klado
miliardy vajíček na traviny ty v celých chamáčích,
obyvatelstvo pak kapy vajíček s travin aeškraboje,
enší, v mlýnech na prach rozemílá a nabízí ku pro
deji v pytlích, tek jako mouka. Ze Živočišné oné
mouky pekon se koláče a chléb duati výživné, které
mají jen nakysleu příchuť a páchnou trochu rybinou.
— V severní Africe se peče rovněž chléb ze sušenóbo
hmyzu a sice ze mletých kobylek, jichž celé mraky
do tamních krajin zalétají. — Na Kamčatce vyrábí
so chléb ze mleté smrkové a borové kůry, na Ielandu
ze skalních mechů a lišejníků, na západním pobřeží
Anglie z jistého druhu mořských chaluh, v Indii pak
v době hladu i z mletého měkkého kamene, mastku,
pod zněmčeným jménem „fodrwaje“ u nás známého
a zde k zasypání obuvi užívaného.

Mezinárodní nákladní listy s. října
1902 pozbyly platnosti. Ony nákladní listy meziná
rodní, kterých do zmíněného dne nebylo použito, mohou
až da 30. dubna 1908 u příslušných berních úřadů
za nové vyměněny býti a to bezplatně tehdy, když
na nich nejsou peány posud žádné zanášky. Naproti
tomu mohou ony nákladní listy, ne. kterých jest již
něco psáno, nebo které mají vtiaknatoa firmu, adresu
nebo jiné dodatky, býti vyměněny jen proti zaplacení
tek zvaného poplatku za tiskopisy.

Boční plat připravujedr. Kórber říš, po
slancům. V Uhrách mají poslanci ročního platu 4800
K a 1600 K příbytečného, dohromady 6400 K. V Ra
kousku má býti plat ještě lepší. President dostati má
20.000 K, místopředsedové po 14000 K, poslanci
po 7000 K ročně. Dosud měli poslanci 20 K diety
v době zasedání, president má po celý rok 40 K
denně, místopředsedové po celý rok po 20 K. Mimo
to měli poslanci cestovné z hlavního městu volebního
do Vídně, kteréžto cestovné počítalo se, jakoby jeli
vozem a nikoli po dráze. Cestovné příště má odpad
nouti. To bude sháňka po mandátech!

Dovoz uher. vepřového dobytka
stává se nebezpečným našemu zemědělství. V Uhrách
po více let panuje již mor vepřového bravu, jenž po
etihuje někdy až tisíc uherských obcí. S dovozem
uher. dobytka spojeno jest tedy nebezpečenství ná
kazy morem vepř. bravu. Následky zavlečení nákazy
bývají pro hospodáře velmí nemilé. V jedné obci okr.
přeštického krutě potrestání byli hospodáři za ne
opatrné jednání své, že do svého hospodářství převzali

erské bagoany. Ačkoli jejich kusy vepřového bravaz podezření nákazy zabité byly shledány zdravými,
obdrželi za své vepře po srážce výloh a úředním vý
konem spojených £ K 86 b, nejvýše 11 K 24 bh. Pří
padně mohou býti vybity celé stáje, neb alespoň větší

počet kusů. Jaká škoda pak, ae dříve nepomyslí. A
přece máme u nás vlastní plemeno vepřového dobytka,
případně ušlechtěné anglickou krví, jemně se jakostí
masa vyrovná málokterý jiný druh. Takto bývá. Co
dobrého u nás, tím opovrhujeme, toužebně hledíce do
ciziny, jíš locjaký brak draze zaplatíme. Pak chud
neme a v tísni voláme na vládu, aby pomobla. Ci
ziny se chraňme, svého více hleďme,

Vleštovky. V Evropě ubývá vlaštovek stále,
ve Francii už vymizely; toť následek soustavného hu
bení tohoto ptactva mvláště ve Francii, Italii, Špa
nělsku a v sev. Africe, kde je mnoho továren na vý
robu „skřivánčích“ paštik — z vlaštovek. Peří a křídla
těchto ptáčat putují pak do pařížských modních zá
vodů. Jeden pařížský obchodník loni z jara ekonpil
2000 ubitých vlaštovek; letos od 1. ledna do konce
března do jediného nádraží v Hendnyi došlo 140 beden
vlaštovčího poří a křídélek ve váze 11.000 kg. Více
než 2 miliony vlaštovek povražděno|

Vídeň před volbami. Výkonný výbor
Ččeskoslovanské strany křesťansko-sociální ve Vídní
prosí českoslovanský lid katol. vůbec a v X. okresu
zvlášť, aby k volbám do zem. sněmu dostavili sa
všichni do jednoho a dali hlasy kandidátům českým,
zvlášť v X, okresu kandidátu panu Josefa Urbanovi,
postavenému národní radou. Jeme ei sice úplně
vědomi, že při nynějších volbách v Dol. Rakousích a
zvláště ve Vídni bude boj mezi světovým názorem
kfesťanským, který představují němečtí křesťanětí s0
ciálové, a mezi světovým názorem protikřesťanským,
který předetavají spojené strany jejich odpůrců: ži
dovětí liberálové, soc. demokraté, Všeněmci atd. Ne
váháme vyznati, že jsou nám němečtí křesť.sociálové
ve mnohých věcech sympatičtí, že jsou nám avojí li
dovou, sociální činností bližší než židovako-liberální
kapitalisté, svým veřejně vyznávaným křesťanstvím
bližší než protináboženská soc. demokracie, přes své
němectví bližší než čechožraví Všeněmci. Ale při všem
uznání, která jinak chováme ke straně křesť,sociální,
nemůžeme noviděti, že její křesťanství sabá jen až
po národnost, a že v otázkách národních jest
zrovna tak jako drahé německé strany nesnášelivou
a nespravedlivon. Víme přece, jak se vídeňská obec
a křesťansko-sociální školní rada chovů k naší české
škole; sami si ji platíme, ale ani práva veřejnosti jí
nedají. Víme, jak se křesťansko-sociální činitelé cho
vají k našim potřebám náboženským. A právě X. okres
je toho křiklavým dokladem; sedm let jeme 6e masili
scházet pod zemí v tělocvičně školy „Komenského“,
poněvadě nás do kostela nechtěli pustit. Ti pánové,
kteří stojí v čele „Komenakého,“ nejsou úplně našeho
smýšlení, ale přece nám nechali v tělocvičně se modlit,
protože jsme Češi, a Němci, kteří se nyní před vol
bami dovolávají našeho křesťanství, neměli dříve »ni
tolik křesťanství, aby nám dovolili se v mateřském
jazyku modlit! A my bychom měli hlasovat proti své
krvi a pro ty, kteří nám nepřiznávají ani tolik práva,
kolik ho má každý divoch austráleký?! Časopisy kř.
sociální a antisemiteké: Deuteches Volkeblatt, Reichs
post, Kikariki atd. líčí nás Čechy vždy jen jako blbce,
jako smečku darebáků a zlodějů, naše zde sloužící
dívky jako běhny, — ačkoliv by německé „panstvo“
musilo hlady pobynont, kdyby se na ně poctivý český
dělník nedřel a utopit se ve svém kalu, kdyby bo
česká služka nevyčistila. A za to máme své hlasy dáti
Němci a proti kandidátu českému?! Pak bychom za
sloužili ten úsudek, který Němci o nás chovají! —
Dřívenás panstvo německé neznalo, zemský „šalrát“
prohlásil do konce, že ve Vídni „národního kmene
Českosalovanského“ není .. Zde máme příležitost do
kázati, že ta jsme! Třeba tedy jíti k volebnímu oeudí
do jednohoa hlasy své dáti našim kandidátům. Žádná
agitace protivná, žádné hrozby, žádné dovolávání se
křesťanství ať nikobo neomámí! Až k nám bndnn
Němci v každém ohledu křesťansky se chovat, pak
svých kandidátů ani stavět nebudeme. Ale pokad se
to nestane, jest povinností naší dáti hlas kandidáta
našemn, českému, nyní panu Urbanovi, jenž pro věci
všem Čechům společné a posvátné « úctyhodnou vy
trvalostí a obětavostí pracuje. Hanba tomu, kdo avé
národní povinnosti nevykoná,

Ústřední Matice Školská, jež dnes
vydržuje nebo spravuje 5 českých středních škol, 54
škol obevných, 44 opatroven a mimo to částkou více
než 20.000 K podporuje soukromé školy a opatrovny
jiných spolků, zejména ve Vídni a v Bruě, jako každo
ročně očekává vyrovnání značného schodku z daru
svatováclavského. Po několika letech nepříznivých
konečně minulého roku dosažen maly přebytek, Má-li
v běžném roce hboapodářství Matice zachováno býti
v rovnováze, pak jest cutně zapotřebí, aby byl opatřen
nejen uáklad na školy dosud vydržované a podporo
vané, nýbrž aby uhrazena byla potřeba nových ústavů,
jež se každoročně zřizují. Novým školním rokem
přibyly čtyři nové školy obecné, dále zvýší se náklad
zřízením dalších postapních tříd. To jest železná
potřeba, která musí býti opatřena, má-li se umož
miťi črvání ústavů Maticí vydršovaných nebo pod
porovaných. Zde neví žádný odklad možným, buď
obstojíme alebo utrpíme porážku, která by zájmy
národa zejména v ohrožených strážích v nejtěžší míře
poškodila. Téfo potřebě musí se podrobiti všecky
jakékobu jiné podniky národní, zejména takové, při
kterých může se alespoň bez nenahraditelné škody
snésti odklad o nějaký rok, Že Ústfední Matice Školská
uepracujec bez úspěchu, dokazuje skutek, že přes
všecku nepřízeň o přes všecky překážky, jež stavl se
v cesta v boji o školy české, její přispěním umožněno
převzetí pěti středních a 26 obecných škol českých
na veřejný náklad. Největší část těchto škol jak
v Čechách, tak na Moravě a ve Slezsku nebyla by
byla bez Ústřední Matice Školské. Komu záloží na
pokračování v této národní obraně naší, fen konejš
především a na prvním místě svou povinnost
k Ústřední Maticí Školské!

„Matice Úeská“, sbor Museakrál. českého
pro řeč a literaturu českou, vydala právě redakcí Fr.



Krahla a Dra. Č. Zíbrta 3. svazek „Uasopisu Mnsea",
Nestor dějepisců českých W. W. Tomek uveřejňuje ta
počátek svých „Pamětí s roku 1848.“, Jar. Vrchlický
sahajuje studii „Alfred de Vigny, jeho divot, dílo a vy
snání“, Dr. J. Kalousek npozorňoje na „Kalendář čosk.
původu ze XVII atoletí“, Pavla Maternová podala ukázku
tvorby a životopis ruského lyrika“ Semena Jakovle
viče Nadsona“. Dr. Rad. Dvořák napsal „Dějiny sel
ských bouří na Moravě v 17. a 18. století“. Dr. Zd.
Nejedlý pokračaje ve své obsáblé studii „Alois Jirá
sek“, Dr. V. Řezníček v líčení života královéhradec
kého biskopa „Jana Leop. Haye“ a Dr. Čeněk Klier
dokončuje „Stračný nástin českého bernictví před
válkami husitskými“. Alois Kaspar podává zajímavou
„Korrespondenci Jalia Zeyera“. Dále je tu řada drob
ných příspěvků Ford. Tadry, Václ. Schulze, Dr. Dvor
ského a Fr. Fischera, dodatky a opravy biografické
o česk. spisovatelích, velmi obšírná hlídka literární a
přehled novinek v oboru historie a vlastivědy české.

Nové násilí francouzských zednářů proti
katolíkům. Dle zprávy časopisu „Croix“ zakázal ře
ditel veřejných nemocnic Mesnreur milosrdným sestrám,
které ještě v nemocaici zbyly, nemocným volati kněze
a mlaviti jim o přijetí av. svátostí. Za vlády zed
nářské mají katolíci umírat v nemocnicích bez útěchy
náboženské,

Jak zvednout) kleslé zvíře. | Skloslé
dobytče, jež nechce povatatí, snadno lze k tomu při
nutiti, ucpeslí 86 mu na př. senem nos. Jednodušší
však jest prostředek, zahoukneme-li dobytčeti do ucha;
ta ono skočí na nohy jako arnee.

ŘS68
(Zasláno

Panu

KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníkn a pasíři v Chrudimi.
Svícny došly neporušené, jsou velice hezké

a budou 8 naším gotickým oltářem pěkně harmo
novati. Děkuji Vám; všude Vás budu odporučovati.

V Miletíně, 30. září 1900.

Fil. Šubrt,
farář.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 18. října 1908. 1 hl.

pšenice K- 11:00—1200, šita K 9-80—1020, ječmene
K 7-20—840, ovsa K 5 00—5-40, prosaK 9-60—10*00,
vikve K 660—730, hrachu K 17-00—3800, čočky
K 2300—2500, jabel K 1800, krup K 16:00:—4000,
bramborů K 220—240, jetelového semene bílého
K 00:00—00-00, jetelového semene červen. K 7200
—98-00, mákn K 24:00—30'00, Iněného semene K 1400
—16"00,100kg. žit,otrubK 12-00,pšenič,otrubK11:00,
1 kg. másla K 3:00—32-20, 1 kg. sádla vepřového K
1'60—1'76, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vojce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden bl. cibule K
3-00—6'00, jedna kopa drobné zeleniny K 080 —1*10,
1 kopa zelí 4:00—8-00 K, 1 pytel mrkve 1-60—1-80,
1 hl. švestek K 1:40 —2*40,t kopa petržele K 0:80—1-10,
1 kopa celere K 0-80—2-00.

Listárna redakce.
Z Novobydžovska. Pana dopisovatele o obraně

p. inspektora Žádáme dříve, by nám oznámil, jak se
hanobitel podepisoval.

P. Fr. H. v Blatné. Zaplaceno do 1.dubna 1903,
Dp. J. Synáček v Jičíně. Dokonce r. 1902 vy

rovnáno.

F. P. K. S návrhem Vaším souhlasí i jiní.
Zprávy Vaše z obora hospodářského, jakož i odjinud
budou nám vždy milé.

Michovka. F. B. Vaše zprávy přijmemevždycky,
jen aby byly etračnější.

M AKDONONA%
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v pošt. baličkách franko
5 kg. I5 kořenů . .
5 kg. 20 kořenů . 4K5h
5 kg. 25 kořenů. 4K2h
původní otepě po 10 kg. těžké, dráhou,
nevyplacené, po 6 K za otep, ve větším
levněji — zasílá dobírkou přes 50 roků
stávající závod výhradně malin. křenem

JM. Jireček v Kutné Hoře,

MNOHA A g

Mřeséíní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna

. 5K60h
AOA

Výhradně pravý %

johny křen
6 +

S

Oznámení.
Zpráva o druhém sjezdě

českoslovanských kato

Jíků v Hradci Králové
již se rozesílá.

K tisku upravil Dr. Fr. Reyl, jako 10, 11. a
12. číslo „Časových Úvah“ letošního ročníku.

Tato obsáhlá, zevrubná zpráva, obsahující
142 strap, prodává se pouze po 24 haléřích,
tak že si ji každý účastník ejezdu může lehce
opatřiti. Spis tento osvěží u každého účastníka
milé upomínky na krásný manifestační projev
našeho katolictva a každému čtenáři se stane zna
menitým zdrojem poučení.

Upozorňujeme znovu na důležité, s hlučným
pouhlasem přijaté řeči:

. O významu papežství se zřetelem na papežské
Jubileum sv. Otce Lva XIII.

„ O úpravě sociálních a pracovních poměrů děl
pictva.

. O svépomocí rolnictva.

. Úkol katolíků ve XX. století.

. O sociálním působení ženy.
6. O vědě a víře.

Všecky tyto řeči, pronesené slovutnými od
borníky, skytají nám mnohostranné pohledy do
působení, ústrojí a úkolů sv. církve.

Doufáme pevně, že tyto řeči 8 podobným
nadšením budou čteny, 8 jakým byly vyslechnuty
při ajezdě,

Za četné, již dříve došlé objednávky srdečně
děkuje a další očekává v úctě oddaná

Administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

"V

PTARŮŠKÉ JINOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, ft grafie a rozpočty na požádání.
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Ojetý, půlkrytýkočár
levně na prodej u

Čeňka Bubna,
kočárnika v Hradoí Králové.

ORP> Tamtéž jsou nové kočáry nejnovějších vzorů
stále na skledě. =fjilj

Oltář
poučná i modlilební Rniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání — 368 stran S“
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena kuihkupecká

brožovaný
R 42h

vázanývpoloplátně<.. <. . ++ 58h
vázanýv celoplátně. <... ........ G8h
vásaný v celoplátně se zlaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zlaceným křížkem a ořízkou . K 180

Biskupská knihtiskárna.

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chralně známé

držadlo kalhot
(Patent Novotný).

To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vědy ku
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přesvědčení zjisti netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

dopořučuje P. T. veledůstoju. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ji

se na požádání franko zašlou. :

© 64 haléřů. — Kance
lářské lepidlo, láhv.

50 h. — Lepidlo na sklo a porcelán, Jáhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny na oděva, láhbv. 50 h. —
Vodičku na skvrny inkoustové na papíru, láhv.
50 h. — Esenci na ram kobanský, 64 h. —

Proti předem zaslanému obnosu zasílá

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

severo-východní Čechy.

Vše s návody k apotřebení|

Vodičku na uhry, láh.

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasilá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

První český katolický závod ve Vídní,


František RuberK

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

at d

Vídeň,
VII. o., Schotten
feldgasse28,d. 11.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Ge9000000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

OB“ Boží hroby, "fil
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

OOO0G



v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
hcích a četné jiné věžové bodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všebo druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Pigue
cheotot

Podzimní novinka
pro pány na obleky

v moderní barvě.
Metr zl. 320.
Ma úplný oblek 3 m.

Vzorek této látky jakož
i bobatý výběr moderních
druhů na obleky, svrcbníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd

Navštirenky
všech druhů

nabízí nutí franko zašlou.
První český sasllatelskýBiskupsk á sávodsoukennéhozboší

knihtiskárna. Ed. Doškočila
w Chocni.

Látku v kuse lze viděti
v mém závodě v Praze, ve
Vodičkově ulici čís. 22. n.
(vedle vyšší dívčí školy).
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Soůj Ř soému!
Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důsť. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panský h i dámských,
slatých neb stříbrných, Tulla
atd. — Zlaté zboží, řetězy.ná
ramky, prsteny. vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Úáclau
Srančáh,

hodinářský a slatnický sávod

v České Ořebové

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
Po ruce.

Ku výběru nástěnných hodimpošlu fotografie.

p- Výhodné podmínky platební bes svý-
šení cen.

"848880.008B00008, VB6000000. 2
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Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
ge stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zincené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co ne j
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a atříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jič avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravé kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacilkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,

Oltáře,sochy a j.
v6 vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a soahařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy n velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení| Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu,
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!

DARY

vápočníodporučuje vzbledem k této uastávající
době velect. P. T. obecenstva ba provedení foto
grafických obrazů všecb velikostí a všech způsobu
uejchvalněji známý závod : J. F, Laughana, c. a k.
dvorní fotograf v Praze, Vodičkova alive čís. 37,

Král, Hradec. Plzeň. | Budějovice,

1 Továrna www
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek |
ve Vysokém Mýtě

4 dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený *YA
PN r. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách K3
c) ý— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
wino, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaůské.)
Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové

jakosti velmi rovný koňak a výbornouslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku |
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medďailií
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko.

[E
Josef Neškudla,

c a kr. dv. W dodavatelvJablonnémnadOrl.č.d.86
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvasvůj všudeš osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©.a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

KKK

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pr

malbu okenkostelnich
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

"2.800000

00010,

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se želešnými růmy, sí

lémi 4 vsazením.

Vetkeré rozpočty, akizzy'i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznost

ku definitivní objednávce.

ORP“Nosčetnáveřejná i písemná pochvalná uznání. "Oj

Založeno roku 1836.

ZETOROOA
Zubní lékař

MUDP, S. Ařál
ordinuje od 8—4 hl.

x AWradec Arálové.
Velké náměstí číslo 136.

OK KOK OKOK KOK KOKOKOKOK,

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„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.

Kostelní náčiní
aeg“ vlustní výroby"JI

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č, p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohm zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní
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Nejdůst. bisk. konsistožídoporučený MS

umělecký závod./ X, Á
“ vy

Veškeré práce v oboru stavbya obnovování©/ AN , Obchod
tářů, kazatelen, soch, křížových cest CS © uměleckýa papírnický.
atd. provádějíse ve všech slozích solidně © S a skladě největší výběrV
levně , jm zlace „dokonalostí a zvlástě é
s trvanlivým zlacením a polycbromií. W ©„/ obrazů

NN a zrcadel
Ž všech možnýchdrubů, olejomalbya umě

lecké reprodukce. Sochy všech velikostí,
kHže,římay,lištya různé uměleckévýrobky.

© © Veškeré druhy papíru,M

© / psací, kreslicí a školní potřeby, albs, kasgety,
A /kulšky modlitební, obrázkové a obchodníatd. atd.

všech moderních vzorů a

zasklívání obrazů
ve vlastní dílně.

„V f k

vičkyKOSTCEeee
-doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král.
Starý solidní S závod, založený r. 1809 a doporučený

vag Ordinar.listem nejdůst.B Konistořev Hradci Královéz ro .

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svíčky oltářní z čistého vosku vče
liho i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejjemnější druh kadidla,svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.
Výrobky mámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmárnější.

BIB“ Zoláštní nabídkou na přání ochotně se poslouží. "VM

braběte Coudenhove, c. k. místodržitele v království Českém.

RhábbAAA4444444
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Pravé, vyleželé burg.

mmmVÍNO mm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80 hal.

JAN TUREK,.
majitelvinohradůvMlazicíchuMělníka.

s TAKÝTÍŘÍ | Karzs
V zlatých a stříbr, | hodinářa zlatník $$

skvostů, svateb. v Rychnověn. K.darů, kapesních
i nástěn bodin přísežný znalec
vkrás. provedení| ©: *; Okr. soudu
doporučuje - - - Obrázkové

> „A Cenníky zašle.

Na velkostatku Chrasti
u Chrudimi nalezá se několik
set prost. metrů dříví po
lenového, smrkového, jed
lového a menší částka borového
vesměs dobré jakosti ku prodeji.

Ctěné dotazy pánů kupujících
přijímá lesní správa velkostatku
Chrasti, pošta Chrast u Chrudimi,
do konce měsíce října t. I.
0" s3
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Předplatné ma čtvrt roku 2 k 50 k
Číslo 43. » napůl roku5 k —h

K okradení Svatováclavské záložny.

Sociálním demokratům konečněpředloženo
sousto, po němž dlouhou dobu marně lačněli.
Vystupují na kazatelny, aby rozpálili v jizli
vých davech vášně nejspodnější, ač při aféře
Jellinkově se stavěli houževnatě proti všem
výstřednostem.

Na sta jejich kasírů odneslo peníze svě
řené do neznámých končin, ale to jim nikterak
nevadí v hlásání, že ti klerikálové jsou vlastně
všickni mravně hluboko pod nimi; vlastně ani
žádný nekřesťannekradl tak jako ti potměšilí
klerikálové. Nedivme se této logice, Která jest
pouhou výslednicí srdečného poměru mezi ne
křesťanya sociálními demokraty. Hnusno opako
vati ničemné útoky, jichž se socialisté dopouštějí

pro zatčeného Drozda proti samé víře katolické.roč svolává „Právolidu“ schůzes programem
o „Svatováclavské záložně?“ Spíš proto, aby
proletáře ožebračilo než aby jim pomoblo, po
něvadž zbraní nekulou chce uspíšiti bankrot
záložny; lépe ožebračiti tisíce lidí nnzných než
popřáti katolíkům oddechu a příležitosti, aby
zrádný čin jednoho svého člena obětavě na
pravili. Zde se ukazaje „demokratická“ duše
gocialistů v pravém světle; vždyť vědí, komu
do rukou a na čí škodu pracují. A schůze,
na níž se má věcně pracovati, počíná jizlivým:
„Po—chválen buď Je—žíš Kri—stus,“ a ruza,
která nemá o víře katolické správného ponětí,
hlasitě se chechtá. Samy „Radikální Listy“
píší o řádění „Práva lida“: „Hnusí se již
každému ono kšeftářské vyažití aféry Svato
václavské záložny Právem Lidu. Organ sociální
demokracie shání kde jaký klep, leze do rodin,
probírá nejintimnější, pro samu věc však bez
významné pikanterie, neopovrhuje žádným ho
spedským tlachem, přináší mizerné podezřívání,
zkrátka sbírá zprávy bez ladu a skladu, jen
aby mohl vyplniti sloupce a hodně čísol pro
dati. „Právo lidu“ dobře zná hnusnon. zálibu
davu hrabati se ve špíně, dychtivě lokati sen
sační zprávy, zvířecky projevovati radost nad
neštěstím bližního a tomuto lidovéma vkusu
dovede výborně hovět. Tento kšeft, podmíněný
nizkostí davu, ovšem provádí pod rouškou
mravně rozhořčeného člověka, ale rouška ona
jest tak průhledná, že divák jaaně vidí, jak
vlastně pouze mamon vede péro sociálně demo
kratického žurnalisty. Že při sbírání sensač
ních, špinavých zpráv se „Právo lidu“ příliš
netamábá vždy jen pravdivé věci přinášet,
jest samozřejmo“.

HŮas“ s rafinovanou zručností žene vodu
na mlýn „Práva lidu;“ činí to tak šikovně,
aby si zadní vchod úplně nezatarasil a aby pří
padně po skončení kampaně mohl říci: „Vždyť
já nic; dokažte, že jsem skutečně konkurs
uspišiti pomohl Alekamaradi —bratří z „Práva
lidu“ i z „Času“ si dobře rozamějí Ač při
vhodné příležitosti „Čas“ dokazuje, že katolíci
podplácejí atd., nyní se snaží namluviti, že kněž
stvo plýtvá vším, ale jen až do těch peněz a
statkův. Přes nespravedlivé výtky „Času“
echází se aa sanaci slušný groš. Ale až se po
daří kněžstva záložnu z bankrotu vyprostiti,
až poslední krvavý groš kněžstvo obětavě do
Prahy zašle, pak začne v „Právu lidu“ i
v „Čase“ svorně zase tato melodie: „Posud
jsme nevěděli, jaké množství mamonu jest na
kapeno v mrtvé race. Klerikálové, když jim
voda tekla do bot, pohnuli konečně svými oa
pěchovanými měšci a ač jen :fřřovnýdíl z nich
vydali, stačilo vše k ozdravění zkrachovaného
podniko; pak ať přijdou kaplani s nářkem, že
se jim vede zle! Jen človék mozku ptačího
jim to může uvěřiti“ Dalej, katulíku,co dělej,
bit budeš na kuždý způsob | V našem městě
bohudík všecka rozvážnější intelligence prote
stuje proti tomu, aby za jediného Drozda trpělo
katolictvo veškeré. Pan koihkupec B.E. Tolwan
na př. obdržel vzorky provokativních pohlednic,
ale vrátil je, poněvadž, jak se vyjádřil, ví, že se
darebácivyskytují vkaždémstavua že projed
uoho zločincenení místno metati blátem po celém
stavu. Ale dejme rozum vášnivým spodním

V Hradci Králové, dne 24. října 1902,

roudům, jež jsou odchovány jizlivými články
istů protikatolických.

Aby „Čas“ nezůstal za sociálními demo
kraty, lže, „že zachraňovací akce nijak
nepokročila. S rafinovanou drzostí balamotí
čtenáře, že „obraná záložna nemá dosud ani krej
caru“ a že „katoličtí boháči nedali dosud ani
haléře.“ Jestliže sám ndp. kníže arcibiskop
upsal na garanci 100.000 a jestliže kapitola
Svatovítská se zaručila týmž obnosem, netřeba
poukazovuti na další doklady, jak dovede
„Čas“ zůmyslně Iháti. Naopak úpisy se množí
se všech stran. Ve své noblese píše, co mluvil
o záložně „páter Hovádko,“ ač asi dobře věděl,
že řečník knězem není a že se jmenuje Hovádek.
Tak nízko klesá orgán akademicky vzdělaných
lidíl Znamenitou theologickou znalost ukazuje
„Čas“, když prostomyslně oznamaje: „Páter Drozd
zbaven bude kněžských fankcí, ale nikoliv
svěcení“, jako by se dalo 3 člověka pomazání
na kněžství smýt.

„Osvěta lidu“ má nyní hody. Když jeden
její stoupenec skončil zde pro své podvody
sebevraždou, napsala mimo konstatování fakta
pouze vančení: „Nežij nad své příjmy“. A aby
její zamlklost nevypadla příliš okatě, slibovala,
že se k té věci ještě vrátí. Slib ten ovšem
nebyl splněn z pochopitelných příčin.

Ale k Drozdovi se vrací stále a bude se
snad vraceti celý rok, ač v hrabivé vůli zdejší
pokrokář nijak nestál za championem pražským.
— Cosi se proslechlo, že Drozd bude dán po vy
šetřování místo do vězení — do kláštera. Jest
to bezpocbyby výmysl. našich přítelíčků, „na
důkaz“, jak se „klerikálové“ dovedou i o usvěd
čeného zločince v kolárku starati. Ale tenhle
obmysl selže; „Katolické listy“ i „Obnova“ již
dříve prohlásily, že se má Drozd souditi jako
každý jiný provinilec. A my znovu vyzýváme,
aby měla tíha zákona stejný průchod u Drozda
jako u jiného občana. Ani nám nenapadá ná
sledovati „Čas“ v té povaze, jakou osvědčil při
omlouvání a chránění Hilsnera.

Nechceme bráti v ochranu nikoho, kdo
jakýmkoli způsobem okrádání záložny zavinil;
že netečná důvěřivost některých kněží také na
skandálu vinu uese, jest jistou pravdou. Z ven
kova nás docházejí od kněžstva dopisy plné
spravedlivého roztrpčení.

Ale každé zlo aspoň nepřímým způsobem
působí něco dobrého. Provětrá se v našem ka
tolictví znamenitě vzdoch; projdeme všichni
zkušebním ohněm a tak se pozná, kde kato
lictví není pouhým formalismem. A jistě každý
upřímný katolík si 8 námi přeje, aby při této
poboršlivé aféře vyšla na povrch plná pravda.
Na naší straně jest toho bázlivého tutlání
příliš po skrovnua jestliže ramenu spravedl
nosti byl vydán Drozd přičiněním samých
kněží, zajisté budeme postupovati v této zá
ležitosti i na dále daleko otevřeněji než to
činí kterákoliv strana při svých nehodách.

Dopis z Prahy.
V Prase, dna 22. října.

(Ke všeobecné politické situaci. — Ustavy ke vadě
lávání českých chlapců na muzikanty u vojenských

kapel. — NěkolikHo i aféře Svatováclavské2ášny.)

Poměry, v nichž za přítomné doby žijeme,
slaší pokládati za nanejvýš stísněné V obleda
politickém jeví se oproti českým potřebám
chladná opjatost, v ohledu národnostaím vy
vrcholuje styk náš s druhou národností obyčejně
v hotovou „občanskou válka“, v ohledn obchod
ním a řemeslném nastala stagnace, je zle o peníze
a všecko naříká na zlé časy; plodiny a obilí
na veokově nic neplatí a veměstech naproti
tomu jsou potraviny tak drahé, že oa všech
stranách je slyšeti proto bědování a stesky.
Prožíváme jakousi kritickou dobu všeobecné

Imserty se počítají levně. Ročník VIIL.

stísněnosti, která vs své kratosti dále postu
povati nemůže, aby pod tíhou její celé spo
lečenské třídy existenčně a mravně neklesaly.

Hlavní příčiny tohoto dnešního rozvratu
hledati sluší v našem českém politickém ne
hospodářství. Na místě, abychom pokračovali
8 pokrokem celého avěta, otočili jsme sa čínskou
zdí umíněnosti a rozmařilosti a tim byla
vlastně nynější naše stísněnost zaviněna. Česká
politika již deset lat jest ustavičné opakova
nou písničkou, přes kterou poměry přecházejí
k denníma svému pořádku a valí se přes nás
dále.

V čem spočívá naše politika?
Na počátku XVII. století dostali se před

stavitelé českého státu, čeští páni stavové ve
spor 8 dynastií královskou. Páni stavové chtěli
poroučeti a král nechtěl poslouchati, čili
čeští stavové postavili nutnost vzhůra nohama.
Když si to král nechtěl dáti líbiti, tu prohlá
sili ho za zbavena trůnu, povstali proti němu
a r. 1619 zvolili si za krále Bedřicha Falc
kého, který měl za manželku Elišku, dceru
krále anglického. Čeští páni stavové se do
mnívali, že tento „moře pán“ stane se takto
také jejich tchánem a že odpor jejich proti
králi Ferdinandovi bude bohatstvím svým pod
porovati.

V tom se však velice přepočítali, neboť
král anglický nedal svému zeti Bedřichu Falc
kému v jeho odvážné hře o českou korunu
do sázky ani starý dantes; ostatní němečtí
princové a knížata, kteří, dokud Bedřich
Falcký nebyl za českého krále zvolen, české
povstání popichovali a schvalovali, ibned po
stavili se na stranu sosazeného krále Ferdi
nanda, jakmile obi za českého krále zvoleni
nebyli a proti rebellantským Čechům podnik
natu veliká vojenská výprava, která skončila
dne 8. listopadu 1620 na Bílé Hoře před
Prahou, kde se německými jenerály vedené
české a většinou z německých žoldnéřů 8e
stavené vojsko rozutíkalo — —

Legitimní král nad zbouřenými stavy
zvítězil. Pánové ti nedovedli svou věc jinak
bájiti, než li jak ji hájili t. j. pomoci slibů
sousedního německého protestantstva. Proto
vítěz, neohlížeje se v pravo v levo, aby toto
kmotrování českých stavů s němec- ými pro
testanty přetrhl a ua vždycky odstranil, bez
ohledným spůsobem proti nim zakročil tak, že
většina z nich z domova odešla do Němec,
odkud pořád jako by spasení své očekávala.

Pří tom bývalé české bohatství zničeno,
bývalá česká inteligence vyvrácena a aby příště
veškeré styky českého národa S protestant
skými Němci pominuly, zavedeno v Čechách
jako výhradní náboženství katolické. Český
národ a lid, pokud ve své vlasti zbyla zůstal,
byl po tomto povstání proti králi tak ochuzen,
oslaben a zdecimován, že na nějaký druhý
nový odpor pomýšleti nemohl a musil dáti
sebou vládnouti tak, jak ve Vídni uznali proti
robelantským Čechům za vhodné.

Od těch časů minulo již skoro tři sta let.
Poměry se od oněch dob úplně změnily a
v českých zemích hlásí se k životu nový národ
český.

V minolém XIX. věku vedli jsme důkaz,
že odstrčený a potlačovaný náš jazyk má
práva zrovna taková, jako každý drahý jazyk
pod nebes bání. Důkaz ten jsme Šťastně pro
vedli a jazykový svůj zápas vyhráli. Zřízení
české university a založení českých technik,
jakož i v život uvedení české Akademie věda
umění jsou toho doklady. To jest tedy vybo
jováno, že práva našeho jazyka do nejvyšší
výše jsou uznána.

A nyní jde o to, aby byla také po prá
vech těch v našich zemích obecná poptávka.
Proto stojíme před další politickou otázkou,
již masíme rozluštiti a správně vyřiditi.

Národ český byl pro povstání r 1618 za
trest i z politických obledu ochuzen a ože
bračen tak, že největšího dílo majetku v zemích
českých zmocnili se cizinci. A dokud cizinci
budou v zemích českých držené jiri bohatství
držeti, dokud bade český lid od nich odvislý,



dotod budou pány situace oni tam, kde pány

situace jsou. Proto reaktivování veškerý politických práv českého národa a českéhostátu

záleží především v tom, abyčeská intelligence,aby české bohatství, a ský majetek, aby
česká práce vlivy a mocí svou staly 88 v če
ských zemích všude rozhodnjicími. Dokad toho
ee nedocílí, dokud český živel spořivosti
mravnosti a vytrvalostí svou zpětsi nevykonpí
českým povetáním ztracenou bůda a plynoací
z ní výhody do poslední čtvrce výměry, dotad
mosí se s novým držitelem věcí oněch dělitio
politická práva.

Dnes přistěhovalý živel v zemích českých
své posice pouze hájí. Žese ma v tom a při
tom dostává vzácných výhod, to potomci re
bellantského národa tmosí připustiti a v po
litické moudrosti musí hleděti, aby ku posky
tování výhod těch sami nezavdávali další pří
činy.

7 Za přítomné doby pro příští časy musí
další politické heslo českého národa spočívati
v neunavném a horlivém snažení se, aby pří
slušníci jebo tak zbohatli, aby hmotně tak
zmohutněli, že přání jejich stalo by se každé
vládě pokynem, aby se ním ve státnických
svých opatřeních spravovati musila. Popatřte
na židy, ti touto politikon přáním a potřebám
svým za necelých sto let podmanili celý svět|
Proto dnešní naše národní i politická stísněnost
spočívá především v doposud nerespektované
naší bmotné síle a v nepatrném bohatství.

Jsou to slova krutá, avšak pravdivá, neboť
i stará naše národní píseň zni: „jen ten, kdo
peníze má, ať si na pána hrá atd.*

V tom spočlvá dnes semeno a kořen naší
správné politiky,abychom se především hmotně
osvobodili, sesamostatněli a ostatní pak bude
nám k tomu přidáno. 

Avšak k tomu se u nás nepřihlíží, k tomn
se nepracuje, aby spořivosť, přičinlivosť, pra
covitosť byly rámcem našeho politického života
a pokroku. Na místě toho podporuje se roz
mařilost, bují požívačnosť, kvete nepořádek.

V nedávných dnech byli jsme toho zde
v Praze svědky, že předsednictva řemeslnických
společenstev skoro sepjatýma rakama prosila
veřejnost, aby zákazníci nezůstávali řemesl
uíkům dlužní, aby účty jejich ihned vyrovnali,
jinak že touto nedbalostí vrhána jsou řemesla
v neodvratnou zkázu a záhubu. Ovšem že vo
lání toto bude za dnešních dnů asi tarností,
neboť bývalá staročeská přesnost „z ruky do
ruky“ jakoby se od náe vystěhovala. Naši lidé
musí na letní byty, naši lidé musí míti salony,
naši lidé musí míti složky, jsou samá směnka,
samý dlub, že z takového paustva jde až hlava
kolem, když je ku konci uěsíce živí hokyně
na úvěr — —

Tyto naše poměry jsou známy a proto
také se podle nich 8 námi nakládá. To jest
jasné, že v největší odvislost a v největší po
robu vrhá se každý sám hověním zbytečnostem,

jejich: odložení u nás bylo by nejkratši cestousesilení, jehož v ohledu politickém potře
bujemo. V tom okamžiku, kdy bude v zemich

českých tisíc milionářů Česků, budes ve Vídnišeakému státnímu práva rosuměti ihned. Ta
ková jest dhés naše politloká situace!

. . “

V uěkterých českých časopisech přes to

ehvíli čteme odporučování jakýchsi ústavů,v nichž prý ee chlapci vzdělávají v hudbě do
t6 výše, aby mohli býti přijati n vojenských
band za muzikanty. A časopisy ty ve shonu a
návalu denní práce českým lidem dokonce
odporačují, aby své eynky dalo na vojenské
muzikanty vychovati.

Nenapadá nám nikoho z rodičů omezovati
ve snaze a způsobu, jek by své syny pro ba
doucnost zaopatřil. Ale přizuáváme se, kdyby
se českým chlapcům darmo otevřely školy,
v nichž by se mohli vzdělati na vojenské dů
stojníky, že 8 největším potěšením bychom na to
s celé řady důvodů za dnešních poměrů opo
zorňovali. Ale odporučovati dnes někomu
kolo, aby se v ní vyučil na muzikanta u vo
jenské kapely a aby v tom hledal svou bu
doucnost, to se nám nezdá býti dost rozamoým.
Vždyť stát sám nikoho k podobným učením
se neláká, školy takové jsou soukromými vý
dělkovými podniky, proto se nám honění čes
kých chlapců k takovéto životní karieře ani
dost málo nelíbí.

Který z hochů jeví zvláštní hudební na
dání, ten snadno dostane se na hudební kon
servatoř a proto rozhodně se stavíme proti
tomu, aby se nějakým sonkromým ústavům
na vychovávání muzikantů dělala reklama.
Vždyť se proti muzikantskému životu naší
mládeže vede od řudy let tuhý boj a najednou
české noviny samy rozmnožování hudebních
nádeníků a českého budebního proletariátu
podporují. Poukazujeme na to bez dalších po
známek.

* hd„

Při prvních poplašných zprávách o ne
pořádcich ve Svatováclavské záložně, když
příčiny jejich byly pražským tiskem svalovány
na bedra katolického duchovenstva, rozhodně
jsme poukazovali k tomu, že záležitost tato
týká se příslušníků veškerých českých stran.
Nyní dostává se tomuto našemu upozorňování
potvrzení. Již v pražských listech čternechladné
úvahy, které se s našimi náhledy docela kryjí
a již čteme i blasy, že se nemá předbíbatí
soudnímu řízení v záležitosti této.

V aféře Svatováclavské dostalo se české
veřejnosti ponaučení, jaké společenské poměry
u nás panují. Nechceme se o tom rozšiřovati,
avšak stálo by to za vylíčení, jak vlastně
česká společnost vyhlíží!

Zajímavo jest, že celá řada osob se ostý
chá přiznati, že je do Svatováclavské záložny
— dlažna. . roč? Protože by byl z toho poprask
a smích, jací radikálové. atheisté, protikatolici
utíkali se o pomoc a existenční záchranu do
ústava domněle klerikálního!

Proto se zdá, že ematná aféra, o niž mlu

víme,budemíti mejenomovůj rak,slo také i

lie, který bndo pončný,zdravý, ty čisticí.Obecná panika, ješ byls prašskými no
vinami ve vretvách vkladatelů Svatováclavské
sáložny vyvolána, zavábla také i jiné pražské
Únanění ústavy, « nichž jsou kapitály v zá
vrataých sumách vypovídány a donášeny jsou
do — České spořitelny, jejíž apráva nao
ee v rukou německých — —

Což nebylo by na čase, aby král. hlavní
mésto Praha za těchto poměrů své dlahy kon
veriovala ve svláštoí 4 proc. úpisy1

Obrana.
Pohrdání žemami prý vládne v theo

logiikatolické. Tak aspoň soudí „Ženský Obzor",
orgán až příliš pokrokových žen. Svatí otcové
varovali mužské pohlaví před neopatrným
stykem 8 nebezpečnými ženami a z toho jiš
uzavírají pokrokářské duče, že se v katolickém
bohosloví považuje žena pouze za nástroj hříchu.
Nedivme se tomuto zúmyslnému sebeklamu;
jestliže kacíři na základě Písma dokazovati
chtěli největší nesmysly, dovede člověk ne
dobré vůlei ze svatých otců vyčísti věcihrůzo
strašné. K poznání ducha svatých otců nestačí
násilně vytrbnonti z jejich spisů několik vět
bez přihlížení k souvislosti; a strannickým vý
kladem jednotlivých vět se lehce přičtou svatým
otcům takové zásady, o nichž ge jim ani ne
zdálo.

Přes pomlavy „Ženského Obzoro“ zůstane
vždy pravdou, že právě katolictví sprostilo
ženy pout nehodné poroby pohanská.

Jestliže pohané spatřovali v ženě otrokyni
a pouhý nástroj vášné, křesťanství postavilo
ženu na roveň 8 pohlavím mužským; poklá
dajíc muže za hlava, považuje ženu za srdce
rodiny. Sv. Ambrož na př. píše: „Ty, 6 man
čeli, odlož nadutost srdce i příkrost svých
mravů. Nejsi pánem, nýbrž manželem ; ne slnžky,
nýbrž manželky se tobě dostalo. Bůh chce,
abys byl slabšího pohlaví vůdcem a ředitelem,
nikoli panovníkem“. Sv. Alfons z Ligaori píše
podobně: „Manžel má s manželkou nakládati
ne jako se služkou, nýbrž jako 8 dražkou, po
něvadž jest manžel hlavou a manželka spolu
údem“. Že titáž svatí pisatelé napomínali mužské
pohlaví, aby se nedalo svésti k hříchu krásným
zevnějškem žen, to jim zajisté i každý moderní
člověk musí pochváliti, nechce-li násilně oči
zavírati nad nynější až přílišnou pohlavní „svo
bodou“. Ve amysla svatých otců mluvilo Písmo
sv. již dávno před Kristem. Ctnostným ženám
prockazována v křesťanství úcta veliká z příčin
zcela pochopitelných. Sv. Jeronym chválí nad
šeně některé římské matrony, které opustivše
všecko pohodlí šly ulevovati bídě chorých
trpitelů. Sv. Kateřina Sienská, sv. Terezie a
jiné ženy stávají se rádkyněmi samé stolice
apoštolské a nejačenější mužové dbají jejich
blaau. Jaké vážnosti se žena v křesťanství tě

FEUILLETON.
Opatrnosti nikdy nezbývá.

Píše Františka Skutečská,

Přísloví hořejší má svou váhu v každém
případě. Stará Křenková aspoň po trpké zku
Šenosti přišla k přesvědčení, že se ani té němé
tváři příliš důvěřovati nesmí. Ustaraná chalup
nice pěstovala na malém proužku pole řepu;
zvedla se ji. Různé plány se opatrné hospo
dyni křižovaly hlavou, když s radostí pozoro
vala tučnou úrodu. Té své černé koze nedá
pohltiti tento sladký pole plod zcela; vzpo
mněla si, že by mohla navařiti trochu syrobu,
aby si mimo dvourohou dojnici taky tři děti
pochutnaly. Vybrala nejlepší kusy, zručač oškra
bala a na plotně se ozývalo příjemné avištění
a bublání několik dní.

Děti se zvědavé ptaly, co to dělá při vu
ření tak nezvyklý rámus. „I to vařím proroky“
narážela maminka lakonicky na jedna známou
pohádku. Když pak byla primitivní kampaň u
konce a v objemném hrnku hustá tekutina se
černala, uštědřila Křenková každému dítěti po
lžíci medového moku a pak přes prosebné
protesty žádostivých dětiček přikryla hrnek
tuhou deskou z jakési staré knihy a uschovala
vzácný poklad do malého výklenku ve sklepě;
tam se jí malí mlsouni, kteří se dlouho labuž
nicky olizovali, jistě nedostanou.

Přišla zima, tubá zima, na jakou Be už
dávno ni.do nepamatoval. Kozička se jeden
den celá mrazem tetelila a bolestně pomakávala;
vždyť chudák náležela taky mezi zvěř teplo
krevnou a proto jí to počasí nebylo žádnou
zábavou. Chlívek jí byl špatným štítem proti
mrazu; měl až příliš bohatou zdravotní ven
tilaci a zkrátka vyblížel tak zbědovaně, že by
se byl musil sám za svá pojmenování stydět,
kdyby myslit dovedl. Ale kde jen prokřehlé

údy netrpélivé kozičky zahřáti? Doúzké svět
ničky ji Křenková dáti nemůže, nemá-li děti vy
strčit ven. Když již dojnice počala nehorázně hu
bovati, bleskla hlavou utrápenó Křenkové dobrá
myšlénka. Sklipek jest maličkýa jistě teplejší
než chlívek; ať si tam koza několik dní po
boví. Až se trochu „zadýchá“, bude jí ještě
tepleji. Koze se jaksi nechtělo do temnosti
podzemní, ale na konec si přece myslela, še
lepší něco nežli nic. Za chvilku čtvernožec
protahoval prokřehlé údy ve sklípka na suchém
stelivu.

Když již koza po drahé zuby zpracovala,
co den před tím k obědu dostala, počala ji jaksi
v nezvyklé tmě trápiti dlouhá chvíle. Vetale
a začala zelenýma očima prohlížeti uspořádání
nového příbytečku.

Nejdřív poznala, že stojí vedle ohrady
naplněné štavnatými hlízami bramborovými.
To by bylo tak něco na zub! Ale nemilosrdný
provaz, na němž byla uvázána, byl vytrvalou
závadou její mlsných pokusů. Ale snad najde
něco jiného; aspoň cítila odkudsi sladkou vůni,
až se jazykem po hubě oháněla. Její vybíravá
brada zabloudila opravdu — do výklenku.
Olízla několikrát sladkostí potřísněný povrch
hrnce a pochvalovala si snad víc, než nedávno
děti; když byl povrch podlouhlého brnce nkoro
dokonale očištěn, epadla po ráznějším líznutí
deskas hrůce.Teďto teprvezavonělo!Kozička
61 myslila, že by byla blázen, aby si po pře
stálé trampotě trochu nepopřála.

Postavila přední kopýtka na stěnu a již
se pohybovaly obě její čelisti v zahonstlé slad
kosti s takovou rychlostí, že za nedlouho mlaná
huba zmizela v brnci. A že černá tekutina ani
nyní pro kozu sladkosti nepozbývala, to bylo
patrno z toho, že za krátko i celá dlouhá
brada v hroci se koupala. Chutnalo jí, přála
sobě, a málo ji děsilo, v nádobě že přehluboké
světla mnoho nebylo; takové posvícení se jí
málo kdy natrefi, Ale mlsná huba se přece

jen té brozné temnosti ulekla, když již byl
hrnec vyjeden. když totiž zdvihla hlavu, hrnec
šel do výše též, jakoby se jí chtěl věrností za
její přítulnost odměniti. Ale koze se to nějak
nelíbilo a proto spustila do přilnavého hrnce
strašný rámus, který se přetvořoval v těsné
nádobě v příšerný datý zvuk, jako by nějaké
strašidlo zoufale volalo.

Ten divý hlas vehnal Křenkovou do sklepa,
Kdo to tam jen křičí? Rozpozuala, že proti
ní stojí jakási obluda; lekla ae, až jí u srdce
píchlo a bmátnuvši rychle po kusu dřeva, pra
štila vší silou po ozbrojené hlavě. Hrnec se
šťastně rozbil a koza byla zbavena nepříjem
ného náhubka. Za to však Křenková, ač měla
dosti silné nervy, div do mdloby nepadla, když
poznala, že ona obluda jest její vlastní dojnice
a že střepy na slámě ležící pocházejí z hrnce,
který byl před chvilkou naplněn syrobem.

Koza se taky ulekla, když poznala v ú
točnici svou vlastní živitelka, ale nermontila
se z té čťastné rány, která její chytrou hlava
spolu s hrncem zasáhla, neboť to byly strašné
myšlénky, které se ji po sladkých hodech
v nepronpiknutelné temnosti bliněného náhubku
hlavou rojily.

Křenková se nenadála, že jí může sladký

syrob příněoj jen samou trpkost a hořkost.Jako pára prčhaly její krásné sny, jak labnž
nickým dětem různá jídla řepným extraktem
osladí.

Třesouc se rozčilením, odvázala kozu a
vedla ji po schůdkách nahoru. Koza nastavila
sic kopýtka k odporu, jakoby věděla, že ji
právě na hoře podobná sladká svačina nečeká,
ale po pádnémtrbnutí si přecedala říci.... Děti
jí za velikého pláče drbly v putně vody po
třísněnon hlava a vjeden chumáč speklé vousy.
Děti brečely nad zkázou syrobu, koza úpěla,
jako by ji nožem řezal a Křenková lítostí a
vstekem nevěděla,koma dřívenadávat, Nejraději
by si vše vymstila na muži, který jí nikdy



čila, to nám povídá středověký „kultns šen“,
totiž ideální otění žen hlavně z toho důvodu,
že jedna s nich €e stala matkon samého Nej
vyššího; jediné ženě křesťanství prokazuje větší
úctu než všem ostatním světcům a učí, že tato
nejvznešenější žena jest povýšenai nad kůry
andělů. Kterákoli žena jiná následuje Panna
Marii v její ctnostech, budiž podobně ctěna
jako přesvatá prostřednice našeho vykoupení.

erozvížitelností sňatku manželského církev
přiznává ženě práva, jských v pohanství ne
měla; křesťanskému maži není dovoleno libo
volně munželku propouštěti, aby mohl hověti
po chuti svým vášním a rodinný život v rozvrat
uváděti. Snadnoprůhledným klamem jest tvrzení,
že kněžským coelibátem se děje zbrdání pohla
vím ženským; to by se mohlo takéříci, že zave
dením coelibáta řebolaje se pohrdá pohlavím
mužským.

Farizejsky rozdorděného „Ženského Ob
zora“ se tážeme, zda ví, jak galutně psal o
ženách „pokrokový“ Hus a jak 80 o nich tak
mezi sebou vyjadřají právě tací moderní mu
žové, kteří ženskou společnost velice milují a
s církví nic společného míti nechtějí. Katoli
cký muž nikdy o ženském pohlaví vůbec s des
pektem mluviti nebude a nemůže.

Politický přehled,
Vláda předložila poslanecké sněmovně státní

rozpočet na r. 1903. Státní výdaje rozpočteny
jsou na 1.726,225.436 K, příjmy na 1.726,643.263
K. Rozpočet vykazuje rovnováhu, jež však jest
jenom zdánlivá. Na společné záležitosti požaduje
se tentokráte o 7,279.323 K více.

Páně Kórbrovy »zásady= upravení jazykových
poměrů rozbouřily zase klidnou hladinu spole
Čenského života našeho. Obecní zastupitelstva
mnohých měst usnášejí se na projevech proti zá
sadám těmto. Klub mladočeský, konser. velkostat=
kářů a klub čes. agrárníků ve příčině vládních
szásad« zaslal minister. předsedovi společné osvéd.
čení, že zásady jebo jsou v přímém odporu s úplnou
a poctivou rovnoprávností a že je vůbec přijati
nemobou.

Poslanci čeští nadobro přerušili s dr. Kór
brem veškeré styky a dali čes. voličstvu na sro
zuměnou, by nevysílalo do Vídně k ministrům
žádných deputací, poněvadž by je poslanci k nim
neuvedli.

Řeč minister. předsedy dne 16. října poklá
dají poslanci čeští za nepokrytý výsměch. Upra»
vení otázky jazykové není prý jinak možné nežli
zákonem, který má poříditi parlament, O nás
chtějí tedy rozhodovat, kteří našich poměrů ná
rodních ani neznají.

Dne 21. října jednalo se ve sněmovněo zří
zení rusínské university a © nešetření rovnopráv=
nosti jazykové ve Slezsku. Návrh na zřízení rus.
university ovšem nebyl dostatečně podporován,

Vláda prý míní rozpustit říšskou radu, Při
tom spoléhá se na rozkol v čes. národě a očekává,
že mezi stranami Českými dojde ke vzájemnému

P
nic neporadil, ale ten byl Šťastnou náhodou
právě u souseda na besedě. Když již koza
měla toaletu jakž takž v pořádku, popadla
Křenková mažův potěh z verpánku a tak jím
kozu přetáhla, až mlsný tvor bleskurychle do
kouta uskočil. Za hrozného žalostnění lidských
bytostí koza v očekávání ještě horších věcí
pomekávala: „Nebudu, nebadůú“.

Rámus pronikal až na náves, takže ně.
kolik jízlivých dětí ze sousedství počalo zvě
davě civěti do malých okének světničky. Křen
ková si myslila, že jest ještě do „ostatků“ da
leko a nemínila škodolibé poblikum na vlastní
útraty baviti; proto kozu zavedla znovu do
sklípka a chumel dětí před chalupou se kapící
rozehnala.

Když druhý den Křenková spěchala pro
krupici, zastavil ji škudolibý Francek Líbalů:
Tetičko, dnes jste uvařila prý moc dobry

kate; děti vaše si libovaly, že jste nemusila
ani přidávat cukru, jak bylo mlíko sladky;
já jsem si pomyslel, že tolik syrobu už něco
může vydat. Každej takhle pansky kozu krmit
nemůže. A to mmasičkovaší kozy by bylo jistě
jako mandle; až ji píchnete, kousek bych si
koupil“. Křenková potlačila mocné vzplanutí
hněvu a nezbeďnou habu odbyla: „I jen si přijď;
dám ti z ní zadarmo cely lejtko a taky zuby,
abys si mohl zasadit lepší; a přidám ti z ní
i ty vousy, ubys si je přilepil na bradu a
nebyl takovým holobrádkem“.

Posměváček byl teď potrestán citelným
posměchem několika druhů, z nichž jeden ma
dával radu: „Milý hochu, tahle Křenkovou
nech na pokoji; ta by devět mudrců přehá
dala“. A nehodou stížená Křenková měla opravdu
nyní již pokoj; jen jí bylo líto dětí, když si
někdy tesklivě vzpomínaly, jakou naději a ra
dost jim kozí huba zmařila. Na druhý rok byla
při ukládání syrobu k potěšení dětiček opatrnější.

boji o poslanecké mandáty. Na to však národní
strany svobodomyslné, české strany agrární a ná
rodné sociální z Čech a Moravy prohlásily, že v
případě rozpuštění říšské rady postaví společnou
kandidátní listinu a že se budou vzájemně pod
porovati.

Ministr spravedlnosti baron Spens-Boden
odešel na trvalý odpočinek. Čechové odchodu jeho
neželí; bylťcentralistou a germanisatorem. Správou
ministerstva spravedlnosti pověřen zatím předseda
ministerstva dr. Kórber, jenž presidentům vrch.
zem. soudů a státním zastupitelstvím vydal oběžník,
v némž rozhovořil se zvlášt o zkoumání žalob.
Svobodné slovo, vycházísli z vlasteneckých srdcí,
nezdá se mu žádným nebezpečím. Co podléhá
kritice, jest sotva života schopno, Na rovnoprávnost
však ministr neupozorní).

Zemské volby na Moravě možno považovati
už za vykonané. Češtíposlanci mají na sněmu 0
mandát více a sice vítězstvím spojených stran čes.
nad něm. kandidátem v městské skupině krum
lovsko-ivančické. V okresích smíšených značně
vzrostlo českých hlasů.

Kat.národ. strana čes, získala 1 mandát. Křesť.
soc. strana něm. pozbyla jediného mandátu a místo
dosavadního jednoho zvoleno 5 Všeněmců; něm.
liberálové ztratili všecky mandáty v obcích ven
kovských. Dle toho v novém sněmu čítati bude
strana katol. národní 7, národní 12 a lidová 17
poslanců. Počítámeli k nim 7 konservat. velko
statkářů a 2 virilisty, čítá pravice celkem 45 po
slanců, Levice má 21 něm, pokrokářů, 6 lidovců,
5 Všeněmců a 17 ústaváckýchvelkostatkářů, celkem
49 poslanců, Většina bude na straně, k níž se přidá
6 poslanců »střední« strany velkostatkářské. ©

V obchodní komoře olomoucké něm. většina
spáchala neslýchané násilí na české menšině. Při
schůzi 18. t, m. zrušili Němci daný slib, že budou
šetřiti rovnoprávnosti, Když se Čechové dovolávali
práva, přítomní Všeněmci a nacionálovés klacky
v rukou spustili hrozný řeva čes.menšina umlčena.
Zatím podlouně provedena volba dle libosti Němců.
Na protest Čechů přítomný správce okresního hejt
manství jenom krčil rameny.

Boerští generálové byli minulý týden v Pa
říži a zvláště v Berlíně nadšeně přijati.

Pokus nynější vlády, jímž hodlá výchovu
anglické mládeže postaviti na národní a zdravé
náboženské základy, roznítil anglický národ. Vo
ličové jsou přesvědčování, že vládá hodlá lid vy
dati — Jesuitům. To způsobili blavně zednáři,

Několik tisíc záložníků demonstrovalo v ne
děli v Londýně stěžujíce si, že byli z africké služby
propuštění, aniž jim byl vyplacen zadržený žold;
mnozí z nich naříkali, že trpí hladem,

V Makedonii dopouštějí prý se Turci na
obyvatelstvu velkých násilností. Porta vše zamlouvá,
přes to však posílá do Makedonie nové sbory vo
jenské,

List franc. biskupů v záležitosti kongregací
svědčící senátorům a poslancům je podepsán 72
biskupy; vláda zamýšlí jim proto zastaviti platy.

V Srbsku mají nové ministerstvo. Předsedou
stal se radikál Petr Velimirovič ; většina ministerstva
je radikální,

V severoamer. uhelných dolech zakročením
presidenta Roosevelta a miliardáře Morgana stávka
ukončena. Rozhodčí soud, na kterém obě strany
budou slyšeny, vydá závazné prohlášení.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermilova. Dne 19. t. m.konalakatolické

jednota naše svou valnou schůzi, která přes nepří
znivé počasí vydařila se velice pěkně. Po zahájení
schůze vldp. předsedou děkanem J. Seidlem přednášel
dp. Josef Mynařík, jednatel epolku, o katol. církvi a
osvětě v Cechách za dob středověkých; mlavil pře
svědčivě, poukázav k tomu, že církev katolická vždy
osvětu pěstovala, ovšem osvětu pravou na Bohu a
jeho zákonech zsloženon. Závěr řeči tvořila mistrná
úvaha časová. č vyslechnuta s pohnutím a neo
byčejná bouře pochvaly byla koranou její. Za pře
mnohé své práce zaslabuje dp. jednatel nznání.
Po přednášce podávali jednotliví pp. funkcionáři své
zprávy za minvlý rok. Ze správy jednatelské vyjímáme
aspoň toto: jednota pracovala ze všech evých sil o
vzdělání svých členů odebíráním časopisů, půjčová
ním knih a přednáškami, Číslo členské poslední jest
202, Jednota hleděla přispěti ku prospěchu hmotnému
svých členů objednáváním ublí a prášku. Starosti
ovšem byly roku minulého velmi četné, avšak Bohu
díky korunovány byly výsledkem, neboť pořízen byl
spolkový prapor a nové jeviště, na něž mimo jiné
přispěli vdp. děkan a dp. kaplan darem 100 K. —
Na knihovnu daroval vdp. děkan 300 K, dp. jednatel
86 K a p. V. Škop 8 cenné knihy. Zakoupeno téměř
800 děl v 177 svazcích. všem dobrodincům jednoty
„Zaplaf Pán Bůh!“ — Ze zprávy pokladní pak bylo
patrno, že vydéní s příjmemse krylo, ano že zůstal i
přebytek. — Členům dostalo se gratis mnoho spisků,
a přemnozí objednali si brožary o posledním sjezdu.
Na to vykonána byla volba nového výboru. Až na
některé změny zůstal výbor týž jako loni. Usneseno
k přečetným žádostem zříditi při jednotě odbor ženský.
V zimním období pořádán bude pro členy pravidelný
sociální kure, jejž povede vdp. předseda. Za dobré ná

činnosti: „Zdař Bůh“

Z Červeného Kostelce. Katolickájed
nota zdejší pořádala dne 5. října t. r. slavnostní
večírek na oslava 2óletého jubilea svatého Otce
Lra XIII. Dp. František Pradič, předseda jednoty,
v proslova vylíčil nautoupení a požehnanou činnost
av. Otce. Po té přednesena báseň „Lvu XIII“ od J.
Baara panem A. Kejzlarem. K povznesení lesku slav
nosti pozván oblíbený řečník vip. Alois Dostál, kaplan
z Nov. Města n. M., který ve velmi poatavé přednášce
vedl četné posluchače v duchu po své letošní pouti
do Říma. Pak přednesl p. A. Škoda báseň od J. Pavla,
Krásný a povznášející tento večírek ukončen byl živým
obrazem představujícím hold dělnictva av. Otci a
bymnou papežskou. Další činnosti spolkové přejeme
ze srdce „Zdař Bůh“

Katol. jednota v Hor. Studenci
koná v neděli dne 26. října b. r. o 4. bod. odpol.
svoji spolkovou schůzi s přednáškou v místnostech p.
V. Pátka v Novém Studenci. Přednášeti bude předaeda
spolku dp. Stan. Schónberg: „Kterak národ český
vyznamenával se láskou k víře“. — Po přednášce
předneaou členové jednoty nově nacvičené zábavné
výstupy.

Katol. jednota v Kostelci nad 0.
řádá v neděli dne 26. října v 7 hodin večer na
bětejně divadelní představení „Obraz Panny Marie“

od G. B. Lemoygneve3 jednáních. Vstupné jako oby
Čejué.

Z knéší husitských 1 nejlepší neměli žádného
vadělání, nranalí ani obřadů bohoslušebných,přáli
povéře a s nevědomosti, nelušíce aní toho, šířili
nauky nejspornější. Mnosf byli poběhlíky, mnohdy
gločincí trestu uprchlými; sanedbávali všecky po
vinnosti své a svým osadníkům dávali příklad
nejšulostnějsí. Ježto od doby roskolu (husitského)
všecky slatky církevní byly cabaveny a obce velice
ochužené nemohly ničím přispívaly k výšivě kněží
svých, tito šii jiš jen s almušen pánových. Farář
nujímán byl na dobu určitou, někdy na půl nebí
na čtvst léa; nelíbil li se, Dee všeho byl propu
štěn. Ubožák nemaje ami prostředkův ani pomoci
ani výšsvy, hleděl jen úslušností zalíbiti se pánu
svému, poddával se všemu pontšení, přijímal
všecky podmínky, často v hrubších rozkošech vy
kledával raději sapomenutí na bídu svou.

Protestant Denis: Konec samostatnosti
české, str. 209.

Zprávy místní a z kraje,
Také novinář. Příklady táhnou. Básník

Machar uveřejnil po dlouholeté své apisovatelské čin
ností v-znání literáta čili vzpomínky ze svého života
a podobné vyznání vydal na světlo v „Samostatnosti“
novinář Kar-l Horký. Rozdíl mezi vyznáním Macha
rovým n Hwrkéhojest ten, že Machar mohl na základě
vykonané pruce vylíčiti sebe dle pravdy a podati tak
zajimavou publikaci čtenářetva, kdežto Horgý nemoba
se vyk*zati židnou dřívějšíliterární prací, začal vydávati
vzpomíuky, líče však pouze svůj tříletý pobyt v chlapec
kém semináři „Rorromen,“ jemuž na účet chce mermomocí
př počísti své vlastní vady. Snabatato jest věukhezúspěš
nou zrovna tak, jako byla bezvýslednou před 10 lety, kdy
se Karel Horký pokoušel, aby kázeň ústava řídila se
jeho názory. Před lety zbavilo se Borromenm Horkého
vyloučením z ústava a dnes ae ho zbaví upozorněním
na jeho prolhanost ve zmíněném vyznání. Horký nalezl
v zesnulém ndp. biskupa Haisovi velikého dobrodince,
neboť již v první třídě gymnasijní byl jím podpořen
100 zl. a pak v dalších třídách nižšího gymnasia byl
jím přijat do Borromes za 66 zl. ročního pletu. Do
brodiní tohoto využil Horký náležitě. V ústava
nevydržel dále než 3 leta, neboť musil býti již ve 14.
roce věku svého propaštěn pro skutsk,jejž stydno blíže
naznačovati a dnes hází kalem nízké pomluvy po ústavě,
jenž snad dosnd ze všech činitelů, a nimiž ae Horký
v životě setkal, jedině sám snažil 89 jeho povaze dáti
ušlechtilejší směr. Vychovávací snaha ústavu osvědčila
se však na Horkém bezvýslednou; nenapravitelný chova
nec byl zbaven bezstarostného zaopatření v ústavě a
tím ovšem zbaven dalších prostředků ke studiím,
Horký ee stadií sešel, obrátil se ku poště, ale i od pošty
„Odešel“ a stal se nyní ve 23. roce avého věku posléze
„zmítaným novinářem.“ Neprožiltedy Horkýještě mnoho
let, ale má zajisté dosti pestron minulost a zlabíse nyní
na Borromeum, že není někde jinde, nežli právě se tou
dobou nachází, Každý by myslil, že Horký nejlepší
stránku vyvolil, když ve společnosti Dra. Hajna re
formuje svět a zatracuje Borromeum, ale on zatím
pomýšlí najiné méněušlechtilé podniky, neboťpřipouští
výslovně, že někdy něco špatného v životě provede,
Ovšem, že tuto špatnost chce provésti na účet Borro
mea, problašuje, že „za všecko špatné, co kdy učiní,
děkuje Borromeu.“ Nelze napřed uhodnonti, do čeho
sa ještě tak životem protřelý literát pustí, ale tolik
jest jisto, že již spáchal jedna špatnost na útraty
Borromea svým výplodem ve „Samostatnosti.“ Nebýt
dobrodiní biskupa Haise, nemoh! by Horký Borromenm
špinit pod rouškou zažitých v něm zkušeností. Vy.
vraceti jebo nízkosti, jichž k vůli honoráři spáchal
celé odstavce, znamenalo by věnovati nezaslouženou
pozornost uličnictví. Líčení Horkého jest tak povšechné,
že by nikdo ani netušil, že 8e jedná v něm o hradec
kém Borroreu, kdyby to nevěštil titul v čele chlapec
kého povídání. Statě Horkého budí útrpný úsměv u
všech bývalých i nynějších borromeistů. Nikdo nemůže
nalézti dobu, kdy vlastně se to všecko dálo, jak to
Horkýlíčí.A kdoživotv Borromennezná—z vlast
ního názoru, diví se jistě tomu, že vady Horkým
vylíčené sůstaly tak dlouho bez povšímnutí a bez
zaslouženého odhalení, ečkoliv v Borromen studovalo



mimo Horkého ještě přes 1300 chovanců, z nichě
uze 193 věnovali se stavu dachovnímn. Jest to po

ivno, že tyto vady po celé 40letó trvání Borromea
ušly pozoraosti tolika chovanců, z nichž mnozí
v žurnalistice pracovali mnobem déle nežli vůbec
Horký jest živ, a že čekaly tepry na mravokárce
Horkého, jejž zajisté woravní vlastní zachovalost
opravňuje k tomu, aby jiné opravoval. Sprára Bor
romea mohla by pobnati pisatele před soud, aby
své pomlavy dokázal, sle není ani třeba věnovati
mu tolik pozornosti. „Samostatnost“ musí sj sama 8v00
špatnost udvolati a tím výprava pokrokářů proti
církevnímu ústavu bade pro letošek ukončena. Na
přesrok ovšem badou páni v řemesle pokračovati,
vědyť by neměli čím své noviny vyplňovati.

František Jaroslav Peřina ++.Delší
trapná nemoc podlomila 22. t. m. život redaktora
„Ratibora“ a spolumajitele knibtiskárny „Bratří Pe
řinů“. Zsenalý redaktor rozloučil se a životem po
přijetí posledního pomazání o 7. hod. ranní, dovršív
58. rok snaživébo a plodného života. Narodil se v Tá
boře 29. listopadu 1844. Studoval gymnasiumv Písku
a Jindřichově Hradci. Kratší dobu se oddal studiu
theologie, ale brzo přešel k žurnalistice. R. 1868 ae
stal členem redakce „Nár. Pokroka“ a v podnicích J.
S. Skrejšovského a Družetva Politik zůstal činným
až do roku 1888. Pak mestal spolumajetníkem knih
tiskárny v našem městě a odkonpil od P. Albieriho
týdenník „Ratibor,“ jejž redigoval až do emrti, Jak
v žuraalistice tak i v jiném písemnictví jevil činnost
rozsáhlou a neúmornou. Přispíval již od r, 1859 do
„Utavanu,“ pak do „Zvěsti od Nežárky,“ „Táboru“
„Lužmčann“, „Světozora,“ „Humor. Listů“ i do „Lu
míra.“ Samostatně vydal divadelní hru „Kralevič
Václav na Žitavě“ vaudeville „Kachničky“ „Humo
resky,“ žert „Ypsilon I.,“ „Genovefu,“ zpěvník „Zpí
vejme.“ Přeložil též celou řadu drobnějších apisů.
Redigoval kalendáře „Prorok“ a „Vlastenecký kalendář.“
Zesnulý redaktor uměl dobře chápati lepší stránky
moderních proudů, ale maje dlouholeté zkušenosti
nepouštěl se za každou matnou bladičkou, jež nesla
chlubný název pokroku neprávem; dovedl rozvážně
oceniti dobré stránky zásad konservativních. Ač se
leckdy naše zísady zkřížily e jeho vlastními názory,

olemisoval zesnulý vždy spůsobem věcným a čestným.
Tváči sokům z tábora strun nejmladších zachovával
v boji čestnou rozvahu. Sporů zbytečně nevyvolával,
jsa spíše tištelem rozbouřených vln než původcem
neplodných hádek. Žil velice skromně a rozvážnon
podaikavostí, epořivostí i odbornou znalostí povznesl
svůj závod znamenitě, ač byl odkázán na vlastní afly.
Jeho skonu litují všecky umírněné kruhy zdejšího
obyvatelstva. Kéž Bůh jeho daši oulavíl Všemu čet
nému trachlícímu příbuzenstva vyslovoje redakce
tohoto listu opřímnou soustrast. — Pohřeb zesnulého
p. redaktora se koná dnes 03. hodině odpolední. Zá
dušní elužby Boží slouženy budou v sobotu dne 25,
října o 10. hodině dopolední u sv. Dacha,

Koncert České Filharmonledopadi a
nás s výsledkem velmi uúepokojivým. Ač v sobotu
večer nebyl právě nával účastníků největší, byla za
to v neděli odpoledne dvorana Klicperova divadla
přeplněna nadšenými posluchači mistrovského cyklu
Smetanova „Má vlaet.“ Při první prodakci po neutu
chajícím potlesku přidán Drořákův „Slovanský tanec“,
po ukončení programu nedělního nádherná předehra
k „Prodané nevěstě.“ Jsme „České Filkarmonii“ vděčni,
že nám popřála poslechnouti celý cyklus symfonických
básní Smetanových, v nichž ae obráží jak básnická
tak vlastenecká duše našeho hudebního genia*co nej
dokonaleji. I prostý posluchač mohl by dobře vnik
nouti do hloubky tvůrčího ducha Smetanova, poněvadž
každá část cyklu dýchala čarovnými nápěvy národ
ními. Česká Filharmonie v čele se svým dirigentem
Karlem Moorem úspěšně probouzí mezi lidem českým
porozamění pro velkolepá díla předních národních
skladatelů, což jest jistě při nesnadnosti jejího úkolu
zásluhou velikou. Kéž všude české obecenstvo ideální
snahy těchto umělců odmění podporou mravní i hmotnou.

Vřádné schůzi měst. zastupitelstva
dne 17. října 1902 učiněna byla následující usnesení:
Schváleno bylo, aby 1. lednem 1903 zrušen byl sa
mostatný školní okres. Městský lesní p. K. Spora na
svou žádost dán byl do penge, a na jeho místo jme
nován lesním ve Svinarech p. K. Kalát. Hajný p. Jvs.
Audrlický pensiován s plným slnžným, na jeho tnísto
ustanoven V. Řezníček. Žádosti slč. R. Tiché, učitelky
měšť. dívčí školy, za výměnu místa jejího s p. J.
Kašparem, učitelem v Rokycanech, vyhověno nebylo.
Schváleno učiněné prohlášení o zřízení u udržování
rigolu podél erární cilnice mezi městem a Praž. Před
městím. Žádost Jindř. Schubertha ve Vídni, aby dceři
jeho Karolině vyplaceny byly dvě splátky z nadace
Protivovaké, doporučí ee c. k. místodržitelství k příz
nivému vyřízení. Nadace Arn. Bradyho pro zdejší
chudé přijata do eprávy obecní. Usneseno, aby po
žitky nadace Palackého vyplaceny byly p. Lad. Mik
šovi od 1./X, 1900 do 30./[X. 1902 částí 400 K. Schvá
leny některé doplňky stěhovacího a vypovídacího řádu.
Schválena definitivní situace staveniště a zabrady no
vého paedagogia za účelem vyznačení v knihách po
zemkových. Schváleno bylo zadání dražbou pronájmu
vybírání poplatků o trzích p. J. Bukovi za ročních
K 3066. Žádosti p. Ant. Mandelíka za prodej etaveb
ního místa v místě, kde se sbíhá nová alej od Střel
nice e t, zv. Marianskon alejí, vybověno nebylo. Rovněž
žádosti p. Ant. Manycha za změna rozdělení parcel
v bloku T (před býv. Knyplovou továrnou) vyhověno
nebylo. Panu vrch. účet. Janu Kopeckému prodány
byly parcely 2 a 3 za paedagogiem, 1ětver, m."po 36
K. Dále schválena byla parcelace blobu IV. u Praž.
Předměstí při cestě k Plotištům). Na adaptace domů
Čp. 62 a 63 povolen obnos do 2500 K a usnesano, že
domů těchto má užito býti 1) k bezplatnému umístění
obecní kuchyně, 2) za naturální byty strážníkům, 3)
k ubytování chudých zdejších příslašníků za činži
sníženou nebo zdarma. „Archeologické komisi“ udělen
příspěvek 400 K na soupis památek polit. okresu Krá
loréhradeckého. Porce špitálské uděleny byly Vincenci
Malému a Frant. Kulhánkovi. H. Polákovi byla zvý
šena podpora na 10 K měsíčně, 16 žadatelům uděleno
bylo právo domovské v Hradci Král. 4 byli zamítnati.

Školní výber všoobocnéprůmyslové
školy račevací v Hradci Králové konal
řádnou schůzi due 16. října t. r. Předseda výbora
pat starosta města Dr. Frant. Ulrich uvítal nového
ředitele reálky pana Richarda Branžovského, jemně
svěřena správa školy pokračovací; po té vzdal jménem
všech přítomných pánů ardečné díky odstonplému
řediteli p. Karlu Brožovi, nyní řediteli státní reálky
v Praze - Holešovicích, za vzorné a úspěšné řízení
školy. Dle podané zprávy zapsáno bylo létos do I.
třídy 99, do II. tř. 97 a do III. tř. 46 žáků, úbrnem
242 žáků, o 4 žáky méně než loni, Loňského roku
rozdělena byla třída I. b. v kreslení taktéž v po
bočky. Ježto letou přihlásilo we pouze 29 žáků, zru
Šuje se toto oddělení. Za to přiblásilo se však do I.
a třídy přes DO žáků a do II. b třídy 44 šáků, zřízen
tudíž pro tyto třídy assistent, aby vyučování mohlo
se úspěšně ndíleti. Sbledáno, že návštěva Školy jest
velice pěkná a že učňové přicházejí doposud vlus
do školy; za ten úspěch děkovati sluší především
vzmáhajícímu se uvědomění pp. mistrů, kteří o řádné
vzdělání svých učňů dbají, jakož i neméně zdejšímu
slav. okresní..u hejtmanství, jež rázným zakročením
poněkud liknavějším pp. mistrům důrazně připomenulo
povinnost jejich. Jest el přáti, aby tento utěšený
stav i na dále potrval, o Čemž svým Časem podána
bude nová zpráva. Letos zavedeny byly po přání p.
vládního komisaře nové třídní knihy, v nichž se kaž
dého dne vyučovacího zjišťuje v percentech počet
přítomných žáků, Posléze bylo jednáno o učebných
pomůckách, stavu pokladuy a rázu vyučování,

Povlonosti občanské. Dieministerského
nařízení ze dne 15. února 1867 č. ř. z, povinní jsou
čeledínové, tovaryši a jiní pomocníci živnostenětí,
dělníci a učeníci svůj příchod 1 odchod do služby ohlá
siti o purkmistrovakého úřadn. Dále porinni jsou ho
stinětí vósti řádně knihu cizinců. Kdo by se dopustil
přestupku proti tomuto nařízení, bude bez ohledu k
potrestání politickému úřadu oznámen.

Velká zábava odbočkyVšeodborovéhosdra
žení v Adalbertinu koná se 26. října o 7. hod. večer.
Z programu uvádíme koncertní čísla dp. Sabuly a dp.
Jarkoviče, vicerektora a bývalého ředitele tamburášů
chrasteckých, sl. Kulbánkové aČechovské; a oblíbení
komikové pp. Beránek a Svaták jistě obecenstvo roza
emějí. Po vyčerpání programu volná zábava. Vstupné
%0 kr., rodina 40 kr.

Výstava ovoco v Hradci Králové.
Jablka vystavena byla na 1288 talířích, hrašky na
367, různé drahy na 69. Vatupného vybráno bylo
19552 K, za darované ovoce strženo 23468 K, z pro
deje pohlednic 10 K. Hrubý příjem činf 44020 K.
Čistý zisk Ú. M. Š. činiti bude přes 300 KJ

Bílý vrabee jest jistě jednou z největších
zvláštností. Takový vraběík poletoval do nedávna
v našem městě; konečně byl bíle oděný ptáček zasažen
ranou mistrného střelce p. Al. Brčka, c. k. vojenakéha
puškaře zdejšího, do hlavičky a pak vycpán. Kolem
krčku má vrabec úzký šedý pásek, též některá větší
pírka jsou na konci šedá; jinak má peří leskle bílé
na celém těle. Pan Brčko si ponechal tato přírodní
zvláštnost ve vlastní sbírce,

K svěcení Hudolfina. Řeč,kterou pro
slovil při slavnosti vldp, ředitel VI. Sekera, jest pro
svůj obsah obecně zajímavá, pročež ji předkládáme
naším čtenářům bez zkrácení. Vldp. ředitel promluvil:
Vaše Biskupská Milosti! Velevážení hosté! Bylo to
v roce 1875, kdy zvěčnělý ndp. biakap dr. Josef Jan
Hais dosednuv právě na uprázdněný zdejší stolec
biskupský, pojal vznešenou myšlénka zříditi v bi
skupském sídle svém po způsobu jiných diecésí ústav,
v němž by hluchoněmé dítky z královéhradecké die
cése bez rozdílu národnosti a náboženského |vyznání
nalezly ochrany, vychování a vzdělání ve vědomostech
pro život nojpotřebnějších. Myšlénku tu pak usku
tečnil v roce 1881 zakonpiv ve zdejším městě dvou
patrový dům čp. 185, kterýž pro ústav upravovati
počal a když tento nestačil, později ještě dva menší
domy naproti bisk. semináři kněžskému ukoupil, je
strhnoati dal a na místo nich postavil novou dvou
patrovou budovu, čímž získány místnosti pro 70 cho
vanců. A jest tomu právě dnes dvacet a.jeden rok,
kdy blahé paměti zemřelý p. biskup Hais ústav, die
cósi věnovaný a Rudolfinem nazvaný, slavnostně po
světil a účelu avému odevzdal. Od té doby pak
všickni ti hluchoněmí, kteří v ústavě pobyli a zde
vzdělání nabyli, žehnají a žehnati nepřestanou šle
chetnému skutku vznešeného zakladatele ústavu. A
spolu 8 nimi žehnámo zesnulému ndp. biskupovii my
všickni, jimž dáno s hluchoněnýmí na tomto světě
žíti, protože vzděláním ubožáků těch v ústavě a
uzpůsobením jich pro život vezdejší zbaveni jsme
byli takových členů společnosti lidské, kteří neznajíce,
co dobré a co zlé a nemohouce od nikoho býti pou
Čenia napomenati,stávalise břemenemapostrachem
svých dorácích, rodných dědin ano i celých krajů. —
Než brzy seznáno bylo, že místnosti etarého ústavu
nedostačají tak velikému počtu hluchoněmých dítek
v diecési naší se nalézajících a o přijetí do ústava
žádajících; vždyť mnohdy při přijímání nových cho
vanců 20 až 25 hluchoněmých musilo býti odmítnato,
Dále blahodáraý ústav ten místem tak obmezen byl,
že neměl ani sobe menší zahrádky (čehož přece pro
vychovávací směr jeho nevyhnutelně bylo potřebí),
dvůr pak tak malý byl, že sotva všichni chovanci,
počtem 70, na něm eměstnati se mohli. Proto slavné
kuratorium ústavu, jež skládá we ze 7 členů a za
stupuje ústav mna venek, v jedné ze svých echůzí
ustanovilo se vystavěti na bývalých pevnostních po
zemcích zdejších pro ústav budova pěknou a novou,
veškerým zdravotním i paedagogickým požadavkům
odpovídající, se slušnou zahradou, prostorným dvorem,
tělocvičnou a dílnami pro starší hluchoněmě, ve kteréž
budově mohlo by býti obytováno a vyačováno 120
neb 150 chovanců. K tomu cíli v r, 1894 opatřen
potřebný pozemek a z domácích prostředků zakoupen.
Kdyš pak po mnohaletém pilném vyjednávání a vele

slavným zemským výborem o uhrazení nákladu ata
vebního a po delším zkoumání předložených plánů
došel projekt p. stav, rady Arnošta Jenšovského
= Prahy schválení, podniklo korstorinm loňského
roku starbu nové budovy dle schváleného rozpočtu
nákladem 200.000 zl. počítaje v to i vnitřní zařízení,
jako ústřední topení, vodovod, osvětlení a pod. Stavba
wama, jiš převzal p. cía. rada Václav Nekvasil z Kar
lína za hbedlivého dozoru p. architekta zdejšího Vik
tora Weinbengsts pokračovalavelmi rychle a během
jednoho roku a dvonměsíců dokončena a sl. kura
toriu začátkem září do vlastnictví odevsdána. Dnes
pak v den jmenin Jeho Veličenstva nejmilostivějšího
císaře s krále Františka Josefa I. shromáždili jame se
v budově této ku elavnostnímu jejímu vysvěcení. A
Vaše Biskupská Milost ochotně ulíbila posvátný úkon
ten vykonati, aby na novo nám a naším chovancům
ukázala lásku a přízeň ústara našemu pří každé
příležitosti od dávných dob projevovanou. Proto
jménem všech hluchoněmých dítek, která v budově
této vzdělávány jsou a vzdělárány budou a jménem
svým i všech ctihodných sester, které v domě působí
a působiti budou, vzdávám Vaší Biskupské Milosti
nejuctivější díky za laskavost a ochotu, s kterou
ráčil Jete vysvěcení nové budovy našeho ústava
předsevzíti a daes tské vykonati. Den tento bude
nám vědy milon upomínkou a zároveň pobídkou,
abychom Vaší Biskupské Milosti při měr sv, a v mo
dlitbách svých vděčná pamětlivi byli. — Na drahém
místě jest mi poděkovati al. kuratoriu ústavu, jež ne
litovalo ni práce, ni času, ba ani kroků k veleslav.
zemskému výboru, jen aby těmubohým,zapomenntým
a ode véech opuštěným hlachoněmým připravilo
obydlí důstojné a krásné, v němž naučily by se
všemu pro život nejpotřebnějšímu a v němž navykli
by čistotě a pofádka ku apořádanému životu budou
címu tak nevybnutelnému. A tu nemoha potlačiti
bolest srdce avého, slýchávám-li nyní od mnohých,
Za budovy tak veliké a krásné pro těch několik mr
záků nebylo potřebí, jako by ti hluchoněmí chovanci
naši, kteří jsou tak nešťastní, protože nešťěstí svého
nezavinili, musili býti odsouzení k chudobě, strádání
a opovržení po celý život avůj, jakoby nesměli po
bodlí, štěstí a spokojenosti úžiti ani v tom ústavě,
kde se cítí přece nejšťastnějšími po těch několik
roků strávených uprostřed svých učitelů, kteří jediní
jim rozumí a neštěstí jejich pochopují. A je li budova
tato veliká, pak zajisté má to svou pfíčinu, vždyť
jest to ústav nejen vyučovací, nýbrž také internát,
kde děti bydlí a me stravují a kde později také ře
meslo učiti se budou. Mlavé o sl. kuratoriu a jeho
šlechetné snaze, zjednati pro ústav novou, účelně za
řízenou badoru, nemohu vděčně nevzpomenonti nej
staršího člena kuratoria, předčasnězesnalého p. to
várníka Karla Scbulze, kterýž ondrou radou a
každoročními podporami pesěšitými ústavu platných
služeb prokazoval, ano kterýž za dřívějších dob i
dítky své často do ústavu vodíval, aby jim láska ke
bluchoněmým a tadíž ku všem lidem trpícím do
útlých srdcí vštěpoval. Se šlechotnou chotí svou nzní
již také zemřelou zaslal pak u příležitosti slavení
stříbrné svatby zvláštní der ústavu a jakoby tušil,
že nedočká ss nové badovy, na niž tolik ve těšil,
chtěl zanechati po sobě památku nehynoucí vánovav
pro kapli tuto krásný kalich. Bůh budiž šlechetnému
P- továrníkovi a spanilomyslné jeho choti odplatitelem
nejlepším tam na věčnosti! — Dále považuji za avou
povinnost poděkovati vysokému sněmu královatví
českého a veleslavnému zemskému výboru, které
uznávajíce potřebu výchovy hlachoněmých pro dobro
vlasti naší a vědouce, že pro bídné finance království
českého nelze stavěti nových ústavů zemských, vše«
možně podporovaly starý náš ústav jednak nadacemi
pro chudé chovance, jednak pravidelným: podporami
ročními na učitelstvo a vydržování ústavu. Letos
pak, kdsž po mnohých překážkách došlo přece k vy
řízení rozpočtu v červencovém zasedání vys. sněmu,
zásluhou volesl. zemského výboru a po vřele přímluvě
zasloužilého p. starosty král. věnného města zdejšího
zabezpečena byla ústava našemu na dobu 40 roků
subvence na stavba nové badory. Bez pravidelných
eubvencí zemských nebylo by možno našomu ústavu
existovati, povážíme-li, že většina chovanců jsou děti
chudých rodičů, kteří na vzdělání dítek svých v ústavě
často ani nejmenší poplatek 25 zl. ročné věnovati
nemohou. Bez zabezpečení pak podpory stavební ne
bylo by mohlo sl. karatorium podniknouti stavbu
budovy tak nevyhnutelně potřebné, nemělo-li zase tak
muoho hluchoněmých zůstati beze všeho vzdělání
jsouce na obtíž svým rodičům i spolukrajanům. Než,
ačkoliv zabezpečena jest subvence starobní, zbývá
přece al. karatoriu břímě veliké, které bude mu nósti
po celých 40 roků a břímě to bade jednak vydržování
celého ústavu při zvětšeném počtu chovanců apři
nastalé drahotě životních potřeb,jednak splácení půjček
finančními ústavy povolených ku krytí nákladu staveb
ního. Kéž by dobrotivý Bůh vzbudil hamánníma ústava
našemu ještě mnohé dobrodince, kteří by dary svými
ulebčili el. Kuratoriu břímě stavbou nové budovy
na se vzató a tak před Bobem nehynoucích zásluh si
získali; já pak ujišťuji každého dobrodince, že jeho i
sebe menší dárek provázen bude vřelou modlitbou
vděčných hluchoněmých v ústavě i mimo ústav jiš
trávicích. U příležitosti slavnostního posvěcení nové
budovy naší vděčné také vzpomínám.velectčného do
bročinného komitétu dam a jemu vřele děkuji za
všecky ty obětí prosazované chudým chovancům naším.
My, kteří jeme stále mezi hluchoněmými, víme dobře,
v jakém stava přichůzejí někteří noví hlachoněmí do
ústavu. Chudí rodiče jejich často při nejlepší vůli
nemohou jim zakoupiti pořádnou obuv, tím méně pak
dvoje dobré šatetvo a čtveré prádlo pořídit, j„k toho
stanovy vyžadují. Stydno by nám bylo s takorou
mládeží bosou s v roztrhaných šatech súčastňovati
se různých církevních i světských průvodů, kdyby
velectěné dámy dobročinného komitétu nepostaraly se
samy o potřebné šatstvo, prádlo a obuv pro ony cho
vance. Z té příčiny dvakráté zs rok v Června a v pro

sinci ebírají příspěvky po zdejším městě, z nichžpakkupují látky a plátna a dávají šíti šatetvo a prádlo,

zdejších paní a dobrodinců sebrané snad příspěvky
na pravidelné vydržování ústava nebo snad podpora
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My budeme překvapeni!
Dva muži stojí nyní před očima ducha

mého. Jednoho jsem znal osobně. Zaměstnáním
svým byl chalupník v jedné vsi kraje bydžov
ského. Vedlejším zaměstnáním jeho bývalo ob
časné vytloukání oken faráři, boření farského
plotu, zamezování výjezdu z farní zahrady a
« +. filosofie.Snad aby i tím faráře zlobil, vy
kládával, že po smrti člověka bude asi tolik,
jako když se zabije prase.

A od tohoto filosofa chalupníka nese 8e
duch můj k filosofa básníku, jenž zvolal: My
budeme překvapenii Zeyer jest jméno jeho a
slova tato vyřkl, když se vznešená duše jeho
zabývala myšlénkami o nesmrtelnosti duša a
o- životě věčném.

Dnové dušičkoví mimoděk vedou vás
k přemýšlení o těchto věcech. Na čí stranu se
dáme?

Vím, že je mnoho — nechci říci chalup
níků, pokud se tím slovem míní malý rolník
— ale chalupníků ve filosofii. Vrcholem jejich
mudrctví je právě filosofie onoho chalupníka,
jenž měl vztek na faráře. K chalupníkům
těmto ve filosofii patří však lidé všech stavů.
Máme mozi nimi dělníka u řemeslníka, malo
měšťana vedle boháče, podnčitele s prvním
chmýřím pod nosem vedle „doktora“ s pro
šedivělým vousem atd.

-A co je blavní příčinou,že tukoví lidé —
v mnohem ohledu až i vzdělaní — tato ve
přovou filosofickou soustavu hlásají? Mají
snad taky zlost na faráře? Tu mívají taky,

na kněžstvo. Ale vlastně mají ti lidé zlost na
Boha. Bůh všelicos zapovídá, svědomím straší,
baď nedává bohatství, anebo právě tím, že
dává, uvalnje na sebe zlost, že i od bohatých
a vznešených žádánejpřísnější zachovávání svých
zákonů. Běda, běda, je-li Bůh takový, jak jej
hlásá katolicismus! Tu nezbývá pánům takovým,
než věčná zlost, věčný vztek na Stvořitele. A
než takovýmito myšlénkami se zabývati, dobré
zažívání a odpolední spánek seirošiti, tu je
lépe bráti to dle soustavy vepřové.

Ovšem nehlásí se k ní pouze „chalupníci
ve filosofii“, nýbrž i takoví, kteří opravdu
mnoho četli, mnoho 8e namyslili, mnoho vědí,
ale v daši jejich je jakási „zjemnělá“ zlost na
Pána Boha. Takoví nechtí, i kdyby tisíce dů
vodů se podávalo, přijati Boha, kteréhojejich
rozam — učenecký, professorský rozum —
vystihnouti nemůže. Takového Boha si svou
vědou zrovna násilím z mysli vypozují A ra
ději hmotě se koří, než Jemu a proto jim jei
člověk jen hmotou. A ačkoliv jsou učení a hrozné

knihy píšou, na konec konců jsou tam přeceu toho chalupnického vepřového mudrování.
Nezkažený člověk se tomu ovšem diví.

Bez veliké učenosti, takřka přirozeným padem
duše své cítí člověk v sobě mravní zákon,
jak se svědomím hlásá jako příkaz vyšší by
tostí daný. A tento mravní — Boží — zákon
v člověku to právě je, který ukazuje, že člověk
není jen prasátkem čili zvířetem. Ducb lidský
oživuje ovšem i tělo, jako duše zvířecí. Ale
duše zvířecí má jen tuto jedinou úlohu. A
proto když tělo zvířecí zmírá, úloha duše zví
řecí je dokonána, nepůsobí a působiti nemůže,
hyne. Aledach lidský mimo tuto podobnouúlohu
má jinou neskonale vyšší, netělesnou. Má ú
lohu poznávati a milovati pravdu a dobro či
vlastně Boha, a proto i když neoživuje tělo,

pracuje a působí, ba pak teprv tím lépe.rávě po odloučení od těla jest, smí-li se tak
Mci, více dochem, než byl.

Tu nastává to veliké slovo Zeyerovo:
My budeme překvapeni! Právě po odložení
těla, kterého se sice nyní jako nástroje
k dodávání dojmů pomocí smyslů užívá,
ale skteré činí ducha jako ve tmách tápa
jícím, právě tedy po odložení těla začne
duch lidský nejen zvýšenou silou svou, ale
opatřen zvláštní silou od svého Stvořitele
způsobem dokonalým, netušeným poznávati
Boha a podstaty věcí. Bude mu asi tak, jako

V Hradci Králové, dne 31. října 1902.

když slepý nabyl zraku. Jako od narození
slepý, kdyby nabyl zraku, musel by zvolati:
Jak jsem překvapen, jak jsem si všecko jinak
představoval! — tak či vlastně o mnoho více
bude překvapen doch od těla oddělený.

Ó jak blaží toto přesvědčení! Tělo zmírá,
já ale žiju dále, věčně, dokonaleji než před tím.

A čeho jest zapotřebí k zachování si to
hoto blaživého přesvědčení? — Jen poněkud
vyššího něco toužení, jen poněkud vyššího ně
jakého vzletu — jako ho měl Zeyer — apak?
[ou pak něco pokory a bázně Boží. Ta však pě
stuje se jedině náboženstvím.

Proto bych si přál, aby dnové „všech
svatých“ a „dušiček“ nebyly jen navštívením
brobů a sladkobolných vzpomínek, ale aby celý
katolický národ náš povznesl se k tužbám
vyšším, oživil v sobě náboženství a radostně
volal: My budeme překvapeni!

Vracím se k filosofu chalupníku. Došlo
to s ním ke konci. Co učinil? Zavolal si
kněze a umřel — ne jako prasátko —ale jako
člověk. Za bujného zdraví chtěl raději býti
prasátkem; když se blížila smrt, přál si býti
člověkem.

Právě v dušičkových dnech pečuje 0 to
cirkev, aby se k nám, k naší mysli přiblížila
— smrt. Její bohoslužba nám ji v ty dny
předojemně připomíná Nečiní tak církev, aby
chmornými myšlénkami naplnila duší a ztrp
čila život, ale aby člověka od života zvířecího
k lidskému povznesla. My budeme překvapeni!
Jest totiž tak jistě, jako zlo a dobro jedno
není, taky ještě překvapení, kterému se tou
nízkou filosofií sice smáti lze, ale ujíti ma
nelze. Jest to děsné překvapení těch, kteří
v odporu proti Bohu od těla odděleni byli. A
proto i tohoto překvapení chce nás cirkev
uvarovati.

Ostatně, mám-li jako článkář novinářský
na této zemi zůstati a kazatelství nechati,
končím tak, jak následuje.

Náboženství a filosofie tají veliký vliv
na život národů. Četl jsem v tyto dny v „Po
litik“ článek o našich jazykových poměrech,
o nespravedlnosti státu rakouského proti Če
chům. Šlechetný pisatel jeho pravil, že utla
čování národa neobstojí před Véčným Soudcem!
Vzácné to u nás slovo! A proč se nebáře
ohledu na Věčného Soudce při řízení národů?
Proto, že se vše řídí a spravuje podle té „cha
lapnické filosofie“, která z člověka dělá zvíře.
Zvíře neví nic o Věčném Soudci. Mezi zvířaty
silnější požírá slabší.

A proto jest zapotřebí, aby právě z po
litiky vymýtěna byla ona chalupnická filosofie,
a aby politika pronikouta byla tím, čím byl
doch Zeyerův proniknut, když zvolal: My bu
deme překvapeni!

Do toho ovšem ještě mnoho schází.
Strany české prý se spojily v jedno. Není
to pravda! Katolická strana národní, zastou
pena již třemi poslanci dr. Hrabanem,
dr. Stojanem, dr. Koudelou, nebyla k po
radě ani pozvána. Páni se nemohou dosud
vyzouti z té chalapnické filosofie, které dali
jméno svobodomyslnost. A proto mnoho si od
jejich činnosti pro národ neslibaji. Budou
myslím i na dále na to hledět, jak národ náš
je sotva chalupníkem v Rakoasku. Chalupnická

logofie, chalupnická politika, chalapnickásláva | .

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 29. října.

(ŽivnostenskáBanka“a její spekulaces pozemky,
sískanými po rosbourání kadetky u Prašné brány.
— Několik poznámek ke sřísení české university
na Moravě. — Zdrašení vepřového masa a pří

činy jeho.)

Již vícekráte na tomto místě pojednávali
jsme o koupi bývalé c. k. kadetní školy
v Praze „Živnostenskou Bankou", která nyní

Imsertyse počítají levně. Ročník VIII

pozemky po rozbourání jejím nabyté prodává
na stavební místa. Vytkli jsme, že tento pod
nik „Živoostenskó Banky“ neschvalujeme ze
dvou příčin.

Bývalá c. a k. kadetní škola, tak zvané
králodvorské kasárny byly vlastně v XVIII.
století zrušený a státem zabraný seminář.
Budovy a pozemky, na nichž kasárny ty
stály, náležely tedy vlastně království Českému,
jehož jménem byly od státu k vojenským úče
lům používány. Že je od státu nemohla žádná
podnikatelská firma nebo společnost převzíti,
to bylo jasné, neboť podle stavebního řádu
pro král hl. město Prahu nedalo se s pozemky
těmi bez souhlasu representace obce pražské
docela nic podnikati. Proto když pozemků
těch stát nemohl více potřebovati, zajisté že
by bylo došlo k tomu, že by byly království
Českému nebo král. hl. městu Praze jako
druhdy státem zabrané duchovní učiliště vrá
ceny, anebo alespoň za jiné pozemky výhodně
vyměněny. Proto jsme neschvalovali, že „Živ“
nostenská Banka“ této dříve nebo později.
nezbytné události koupí kadetní školy před
cházela. To byla ze strany jejiho ředitelstva,
jež to provedlo, z českého stanoviska, stejně
politického jako hospodářského, krátkozrakost,
jíž v české historii masí býti zachováno pří
slušné místo.

Za druhé jsme koupi kadetní školy „Živ
nostenskou Bankou“ 'neschvalovali proto, po
něvadž „Živnostenská Banka“ nemá za účel
prováděti stavební a pozemkové spekulace,
ana účelu tomu do své míry slouží zvláštní
zemí zaračená „Hypoteční Banka“. „Živnosten
ská Banka“ zřízena byla za účelam povznesení
živnostnictva.

Jak jsme na těchto místech již před
dvěma lety předpovídali, nastala nvní „Živno
stenské Bance“ nemalá starost, aby od aráru
zbytečně nabyté pozemky bez ztráty odbyla a
zpeněžila. Kdyby se representace král. hlav.
města oproti těmto spekulacím „Živnostenské
Banky“ postavila nepřátelsky a neochotně,
(k čemuž byla oprávněna, neboť městu Praze
za miliony pozemků leží ladem), mohla „Živ
nostenská Banka" velice smutně pochoditi.
S tím měia také jako český finanční ústav
počítati, že dělá obci Pražské otevřením nových
stavenišť zbytečnou a nevčasnou konkurenci,
z níž jedna strana škodu musí míti jistě a
nezbytně.

Avšak město Praha chová se vůči „Živ
nostenské Bance“, když tato do slepé uličky
přehnaného apekulování s drabocennými sta
vebními pozemky zaběhla, spůsobem nanejvýš
kulantním,

Jedná se totiž o to, aby si „Živnostenská
Banka“ vyměnila část po rozbourání kadetní
školynabytýchpozemkůzapozemky,v jejichž
držení na jiné straně nachizí ae pražská obec.
„Živnostenská Banka“ takto od města Prahy
výměnou jinde získané pozemky snáze odbude
a pražská obec na pozemcích od „Živnostenské
Banky“ u Prašné brány vyměněných mohla
by zbudovati potřebný v Praze representační
obecní dům, v němž by jménem jejím úřad
hospodyně mohla vykonávati „Měšťanská Be
seda,“ jejíž nynější místnosti stávajícím ve
řejným potřebám více nevyhovují.

Za poměrů, jež se dnes změniti nedají,
myšlénku této výměny, o níž se jednati za
číná, rádi vítáme a přáli bychom si, aby byla
co nejdříve uskutečněna. Že k ní došlo, toho
patrná příčina bude spočívati nepochybně
v tom, že již čtvrt roku ve veřejných listech
na prodej nabízené, po zbourání kadetní školy
„Zivnostenskou Bankou“nabyté pozemky zrovna
asi na pohmátku nejdou. Páni majitelé akcií
„Živnostenské Banky“ mohli by také podnikům
jejího ředitelstva věnovati hojnější pozornost
a na valných hromadách bylo by snad včasné
učiniti při volbách některé změny pro dnešní
doby nevhodných již osob, po nichž již ne
božtík řiaitel „Živnostenské Banky“ p. Vojtěch
Mastný toužil a jež za potřebné shledával.

Nechtíce se za choulostivých okolností
přítomné doby podrobněji touto záležitostí



obírati, doufáme, že některé osobnosti sam

usopjí Ze bude lépe, když se do popředív „Živnostenské Bance“ více dráti nebudou a
spokojí se možností tichého ustoupení dobro
volného, aby nebyly třebas za asistence celé

veřejnosti příště povtěny ostentativním — ne
svolením.

Jeden z „Bolestínů“ nynější doby j násjest zřízení české university na Moravě. Uplná
universita na Moravě nebyla by žádnou no
vinkou. Polovice její v Olomouci doposud ari
stuje, chirurgické tamní učení bylo zrušeno
v letech sedmdesátých a právnická fakulta
zanikla v letech padesátých. Moravekou oni
versitu, pokud doposud neexistuje, zničila —
železná dráha. Když začala železnice Moravou
projížděti, tu část tamních stadajících vysokých
Škol jezdila na studie do Vídně a část do
Prahy a světské fakulty olomoucké university
octly se postupem doby v koncích. Bohatší
studující, když měli cestu do větších měst a
na slavnější Školy snadnější, šli tam z důvodů
pochopitelných. Měli za tytéž peníze studovati
v Olomouci, proto šli za ně poznati raději
Vídeň a Prahu. Chudší pak studující, majíce
spojovací prostředky s Vídní a Prahon usnad.
něné, nešli také více do Olomouce, ale vyhle
dávali větší města, kde spíše kondice a obživa
nalezli a větší university, kde snáze nadaci
bylo lze dostati. Německou universitu v Olo
mouci tedy docela upřímně řečeno zabil pokrok
doby.

Česká universita pak jest dnes na Moravě
počadavkem času, kterýžto požadavek chytají
naši politikové stejně šikovně, jako kdvby
chytali bujného koně — za ocas. Naši politi
kové na místě, aby kladli správný akcent na
zřízení české university na Moravě, aby je
totiž odůvodňovali potřebou hospodářskou a
sociální, ustavičně je dobývají rachejtlemi po
litickými a národními. To je jalový rámos,
když tímto spůsobem má býti zřízení české
university dobýváno a to proto jalový, poně
vadž je to nesmysl tvrditi, že by česká uni
versita byla na Moravě nějakým pionerem
horlivého češství a nerozamné předstírání toho
je tudíž vlastně jenom oddalováním a zne
„močnováním reaktivování university na Mo
ravě pro lid český. Spůsob, jakým doposud
česká universita na Moravě byla dobývánu,
jest spůsob jednání nezralých, zelených poli
tiků. Co se dělo? Pořád a neustále se vytrn
bovalo do světa, jaká by to byla obrovská
národní vymoženost, tato česká universita na
Moravě a jaký by to byl politický úspěch!
To ovšem že musí a musilo Němce tak drážditi,

FEUILLETON.
Miserere.

Napsal Josef Váňa.

„Nebo nepravost evou já poznávám,
a břích můj proti mně je vždycky.“

Žalm čo, 5.

Seděl u psacího stolku nad rozházenými
notami večer v den dušiček. Venku hvízdal
vítr a házel celé spousty dešťových krůpějí
na skleněné tabnle oken.. Dunělo, šamělo a
pleskalo to o ně příšerné, ba chvílemi zdálo
se, jako by někdo koetnatou rukou po nich
babnoval. I světlo lampy na stole čas po
čase prsklo, povyskočilo a zatřáslo sebou,
jako by 8e děsilo té vichřice venku. A v jizbě
byl chlad až kosti prorážel a tak hluché a
hrobové ticho, že skřípot péra po papíře zdál
se něčím z jiných světů pocházejícím.

A v tomtichu seděl muž nad rozházenými
archy notovými a psal. Zběsile jezdilo péro
po natištěných pětilinkách. Brzy se ooitlo
nahoře, brzy dole, brzy rýsovalo čáry kolmé,
brzy stenalo pod tíhou trhnutí vodorovných.
Muž ten komponoval....

Oko měl vybouleno, ústa pootevřena a
celý obličej zdál se lapati něco neobyčejného,
něco nevídaného, nezvyklého — — —

Zmlklo najednou péro a píšící ruka jako
by byla zchromla. Mrtvé ticho rozlošilo se po
avětničce. Muž podepřel levicí hlavu a zadu
mal 80.

„K smíchu, věru k smíchul“ vybouchl
najednou blasitě. „Chci atvořiti něco neobyčej
ného, něco gigantického, něco nevídaného, něco
nezvyklého, něco dosud neslyšeného a zatím
.... Últím sice k tomu sílu, cítím, že v duši
mi to hřímá, ale ten hřích můj, ten břích
můji...

A muž se zasmál jako šílenec a mluvil
sám s sebou jako nešťastník, jako samotář,
který lidem odvykl. Cítil tobo | potřebu,
musil ee vymlovit, musil to sopečné vření
v duši vypovědít, masil s ním ven, musil ho
říci třebas i prázdnému okolí.

Habaha! Já že bych chtěl etvořiti ne
smrtelnou věc .... já, který nejsem hoden,

že 6e tomu všemi svými prostředky a vlivy

n stavští proti. A taký todue činitiou.

Kdo poměryuniversitní a vysokoškolské
zná, ten námkaždý ochotně přisvěděl, že jme
nováním půlkopy nových universitních pro
fessorů nepřibade ani mandel horlivých vla
stenců. Vždyť i v Praze mnohý dříve horlivý
vlastenec po jmerování universitním professo
rem stal se ihned mužem docela normálním,
Jemož Se šŠovinismus dokonca i protiví. Protomlavitio novéčeskéuniversitějakooohnisku
národního ohně a českých politických agitaci
na Moravě jest ze strany českýchpolitiků
hotová zpozdilost. Rozváděti toto tvrzení šíře
nebudeme. Jsme rozhodně pro zřízení české
university na Moravě, avšak tim spůsobem,
jakým se vymáhá, může jí dobývati leda ten,
kdo nechce, aby byla zřízena. My zřízení české
university na Moravě odůvodňujeme ze sta
noviska moravského jedině potřebou hospo
dářskou a sociální, pokud pak se ohledu ná
rodního a politického týče, tu řada usazených
na ní c. k. professorů má pro nás cenu pooze
vysokých úředníků, z nichž někteří nebudou
míti ani vlastní domácnost českou a jejichž
úkolem vlastně jest půstovati vědu a nerozpty
lovati se nějakými agitacemi.

V nedávných dnech konali docenti pražské
české university schůzi, v níž se zřízení české
university na Moravě domáhali. Schůzi tu po
kládáme za naprostou zbytečnost. Kdo ze
dnešních docentů pražské nnivarsíty má v sobě
jádro, z něhož klíčí skutečný vědátor, ten
každý zůstane na universitě pražské, kde mu
kariera neujde. Pro všelijakou pleva pak,
která se na universita dostala, na Moravě bu
doucnost nekyne. Pro případ, že bude tam
česká universita zřízena, bude se bezpečně
opakovati překvapení, jež ae sběhlo při zřízení
české techniky v Brně. Páni kandidáti, kteří
měli své povolání nu techniku za jisté, byli
prostě pominuti a za professory české techniky
brněnské jmenování byli skoteční tiší vědátoři,
jichá by b lo i pro universito dost a nikoliv
dotíraví „kandidáti existence.“

Ostatně dnes Morava sama zřízení české
aniversity ze zřetele spustila a veškerou svou
pozornost a elementární síla obrací na zbu
dování Národního divadla v Brně. Tím pocho
pitelně ruch pro universitu vzbuzený zatím
utuchne. Až zase požadavek české university
na Moravě v popředí denního pořádku se vy
skytne, zajisté že důvody k jejímu zřízení
budou povahy hospodářské a sociální, vůbec
povahy nepolitické, anobrž budou se opírati o
potřebu: povznésti obecné blaho.

» * .

aby ho zeměnosila .. .já!? — Ach jak bodá
ta minulost, jak žere, jak pálí !“

A muž zkřivíl ústa a obličej svraštil,
jako by jím nesnesitelná boleut lomcovala.

„Dnes den dušiček ....! O proč jen
ten den vůbec jest?! — Proč položili ho v ka
lendář?| — Jako jed pálí mne v duši ....
A musí člověk vzpomenout, musí ... „ kdyby
nechtěl,musí! ... “

„Ha, ta její bledá tvář v rakvil Jako
měsíc když se třese nad mlhami vod a lačin.
— A ten její zjev... I“ Jako pára nad vo
dami ..... Vilou jsem ji nazýval, vilou, vilou
svojí... . A šťasten byl jsem, když jsem
mohl usednouti jí a nohou a naslouchati její
řeči... . Oh, ten hlas, můj Bože, ten její

las! Jako zvonění zvonů 'o klekání ....
(lela duše má, když hlas ten zvonit slyšela,

o ráji snila a o andělskýchříšíchhorovala.. “
„A já bídák tn lilii zlomil, já ji pošpinil,

já ji rozdrtil... .!*
„Větší jest nepravost má než Davida krále.

On zničil růži, já lilii, on zavraždil bytost

jedou, já dvě, — ji a nevinné poupě pod jejímerdcem, on zahrnul Betheabe bohatstvím, leskem
a slávou a já. . . ?| — Rabáš, chladný rabáš
jsem té své víle přichystal svým pekelným,
zvířecím chtíčem .... „*

- „Oh, «miseremei Dens|“ — A muž zaúpěl,
jako když letí vichr skulinou a zatřásl sebou
jako chmýří vymrštěné poledním větrem.

„Misere moi Deus .... | — Naplša to,
musím to napsat! Napíšu to, jak to ještě
jakživ nikdo neslyšel, uapíšu to vtěch nepatr
ných, němých notách, v těch malicherných
hudebních značkách ... . Tady na tom papíra
musím říci, co zmítá duší mou, 00 ji sžírá, co

ničí, co trápí, KO musím vylíčit všechnu tunicotu a bídu lidského bytí, tady sem do těch
notmusímvrýtivšechnaničemnosta zvrhlost
lidekých snah, sem musím vyliti všechnu ta
ošklivoat, jakou cítí duše má sama nad sebou

. £ A umělecchytil papírav šílenémchvatu
vrhal naň sponstu not.

„Miserere mei Dens — semilůj se nade
mnou, Bože.. ..“ — „Vrononost, pokora,
prosba, ponížení musí se při těchto slovech
ozývati. Pouhý kvartet lesních rohů s mužským
zpěvem, jak jsem to slýchával za mládí na
pohřbech. Bylo to tak jednoduché a přec tak

V Praze a ve předměstích stonply v ne

dávné eo vepřového masg 4 vádla o
» p do výše. očdoj Pšed patnáctilety doháněna byla do á stáda ba
gounů z Uher, tsk že dokrmování těchto ště
tináčů bylo gde velice rogsšířeno a nedá se
upříti, že mělo značný vliv na to, že český
lid si kougek snohého chleba mohl sádlem
namazati a brambor omastiti.

Aniž by se bylo zkoumalo a talo,

jaké výhody má dokrmování bagounů u nás,bez rozmyslu začalo se poukazovati k nezbytně
s kašdým lícem spojenému jeho rubu a bez
vypočtení, jestli výhody nepřesahují nevýhody,
začala proti uberským bagounům polemika
nejdříve v novinách a odtud rozšířila se tak,
že konečně příhon jejich jeat zapovězen. Dů

vody se k tomu nulezly, ale teprve až po 20letech, v nichž bagouni v Čecbách byli bez
závady chováni.

Hlavním tramfem proti bagounům bylo,
co prý peněz se za ně do Uher z Čech vy
veze. Všechno totiž musí u nás na národní
kopyto. Němci nechtějí píti plzenské pivo a
Češi nechtí mastiti uherským špekem. Bojují
proti Maďarům, zapomínajíce, že v Uhrách
slovanské národnosti mají vlastně převahu.
Slibováno a tlacháno, jak prý 86 po zaražení
přiboonu bagounů do Čech rozmůže chov našich
národních prasátek, co prý se za ně utrží atd.

Ovšem že se v ohledu tom nestalo docela
nic. Naše zemědělské a agrární krahy pomobly
sice příhon uherských bagounů doČech zma
řiti, ale o domácí náhradu 8ejinak nepostaraly,
tak že nejenom přivedly tisíce českých rodin,
které si bagounka odchovaly a dokrmily, o
tento „půvab života“, ale následek další je,
že konsum vepřového masa v Čechách převy
Šuje dochování vepřů k porážce. Vepřové maso
a sádlo u nás přidražilo, nedostatek jeho musí
se kupovati za hranicemi a český lid nejenom
že vepřové maso cizině dráže platí, ale v Če
chách jde na zmar všechno to, čím zde dříve
byly tisíce bugounů dokrmováuy. Škoda ta jak
na hotovosti, tak i na neupotřeboní a zmara
onoho krmiva jde ročně do milionů. To je
příklad našeho českého hoapodářetví, v němž
smí dávati hesla každý hlupák, jenom když
má amělou švádu!

Poměry, pokod se vepřoviny u nás tý
kají, dospěly tak daleko, že město Vídeň:
z toho začíná těžiti a když si pražští uzenáři
objednávají z Uher vykrmený vepřový dobytek
— ten sem může, ale bagouny, na nichž by
zde narostlo, ty sem naši politikové nepustí
-- ve Vídní jim ho pod rozmanitými zámin
kami zadržují, aby tak byl export pražských
šunek a uzenin poškozen. V nedávných dnech

——

krásné, tak dojímavé“.
„Secundum maguam misgericordiam tuam

— podle velikého milosrdenství svého...
— „Zvoní mi to v duši, zvoní to tam ....
Lesní rohy, polnice, kostelní trouby, posouny,
Melodie vážná, con dolore (téměř bolestná“).

„Et secundum multitudinem miserationum
tuaram — Aa podle množství svého slitování
„S — „Symfonie,pouze symfonie.Samé
smyčce! — Nejemnější pianissimo v houslích
v šesté a sedmé poloze, polodašený zpěv viol,
cell, fagottů a rohů a k tomu čtyerozpěv
dívčích hlusů. — Ano, jak případué! Něžná
ústa nechť pamatají Boha na alitování“.

„Dale inigaitatem meam — shlaď ne
pravost mou ... “ — Zraky mužovy 80 za
leskly a celý proud blesků z nich zasršel.
„»Napravostmou — shlaď nepravost mon..
Ach jak pálí, jak boli, jak mučí, jak trýzní
ta nepravost! Shlaďji, shlaď tu nepravost —
dele — nepravost mou .. ..|1— Sem musím
celou sílu dnše své vložiti.“

„O kdybych tak mohl psáti ohněm, kdybych
mohl všecken ten pal daševní vzíti a vysypati
ho semna ten papír Forioso (zběsile)
musí zde zníti skladba a letětí vivace (velmi
rychle). 1rosba, lítost, žal, zabanbení, zoufalost,
vša, vše, co ničí duši, co ji ežírá, co otravuje,
vše to mosí se tam ozývati. Divoké šestnáctky
houslí a klarinetů v nejsilnějším fortissima,

possáše contrabassů a pozounů, zběsilé akkordyarf, chřestot tambarin, třeskot kastanět, hou
kání tab a polnic, víření bubnů a kotlů vše
v nejsilnější fortissimo a accellerando vehnáno,
pak náhlé třesknntí, zasyčení cinell, jako by
někdo srdce trhal a ihned úsečný konec jako
zablesknutí: „Dele —znič“ |! — -——

Muž najednou přestal psáti a zadíval se
v spoustu not, jež tu v minutě na papír vrhnul.

„Dola — zničl“ vykřiknul zase náhle,
jakoby ho někdo bodnul. „Oh jak to slabé,
mdlé, nicotné, prázdné, hluchá! — Nic jest to,
pranic! — Ani zdání o tom, co letí duší mou.
— Směšná persifláž. — Není vůbec nástrojů,
kterými bych vyjádřilto „delol“ Všeckoněmé,
hluché, nehybné, prkenné, bez života, bez citu,
bos jiskry, bez ohně... .“

A skladatel dlouho a dlouho se na ty
noty díval a stále a stále jen pokrucoval
hlavou. A zdálo se, že má tisíc ohutí vše to,

.....



eusil dokonce i pražský primátor p. dr. Srb
a Jeho Excellence ministra presidentazakro
čiti,uby se podobné věci neděly a neopakovaly.

Zdálo 80 sice směšným, vělmati ei vůbec
ondy od našich politických a hospodářských
oblapců vedeného boje proti příhono nedokr
mených uherských bagounů a nyní český lid
tento jejich kousek zaplatí mnoha miliony
ročních vydajů, jež musí položiti za dokrmený
aherský vepřový dobytek a po venkově tisíce
rodin musí lupati suché, nemastné brambory,
protože všelijaký odborný ekonorn tlachal o
něčem, čemu nerozuměl! Toma rozmanitému
hospodářskému odbornictví měla by u nás
také učiněna žádoucí přítrž, aby vlivy jeho
netropily u nás miliony škod, jako se děja
v různých ohledech a směrech.

Obrana.
Svatováclavská záložna. Štvaní„osví

cených“ listů, kterým faptatiém davu Jest
v jistých dobách velmi vítaným, nese do
opravdy ovoce. Nestudovaní zlomyslníci za
kněžstvem pokřikojí, akademicky vzdělaní za
sílají kněžím provokativní pohledky s kraso
pisnými poznámkami. Tak stoupenci „pokro
kových“ listů oceňují přítomnou obětavost
kněží, z nichž některý i nábytek prodává, aby
sta chodáků v záložně o nic nepřišlo. „Času“
není vhod, že důrazně duchovevstvo protestuje
proti pěstování škodolibosti v srdcích dětských;
otřesená autorita vychovatelů katolické mládeže
jest mu věcí vítanou. Jen tenkrát by se dala
poněkud tato jizlivost omlaviti, kdyby kněží
neměli povinností pedagogických ; ale za těchto
okolností napomáhá porážetiautorita ve škole
vůbec. Poněvadž má Časpaměť velmi krátkou,
nutno aspoň něco připomenouti. Aféra Hilsne
rovu přijalo židovstvo na všech stranách za
věc vlastní a namáhalo se svorně 8 Časem co
nejúčinněji vůbec prohlásití obviněného za be
ránka. Masaryk napsal po prvním odsouzení
epis o „nutné revisi“ procesu, ač jeho důkazy
byly příliš obobé. (Teprvé po sepsání spisku
se šel osobně do Polné přesvědčiti, zda roz
uměl věci líp než vícehlavá odborná komise.)
V Časn byl tepán každý, kdo proti Hilenerovi
vůbec něco měl.

Za to však nyní naše kněžstvo otevřeně ve
svých listech prohlašuje, že špatný čin Droz
dův nijak přikrývati a omlouvati nemíní a
stojí o to, uby plná pravda vyšla na jevo.—————————
co napsal, zpřetrhati, zničiti. Trhl také už
několikráte pérem, ale přec jen opanoval se
a psal dále.

„Amplius lava me ab iniguitate mea et
A peccato meo mundu me — vice obmyj mne
od nepravosti mé a od hříchu mého očisťmne
«« © — „Zde plakati musí varhany ve svých
nejjemnějších rejstřících a nejdojemnějších mo
dulacích a přechodech a veliký smíšený sbor
mužů a žen Štkáti musí v recitativa o slitování“,

„Auonianminigoitatem meam ego cognosco
— nebo nepravost svou já poznávám .. .* —
„Ha ty oči, zas ty oči! — Jako žbavé uhly
divají se tam z venku na mne! —A jsou tak
hluboké jako lesní tůně v zapadlých roklích
a tak smutné jako houštiny pralesů. — Pryč
tam od okna, pryč!“

A skladatel natáhl kostnaté ruco proti
oknu, jako by odtamtud někoho odehnati chtěl.

„Proč se na mne tak vyčítavě díváte? —
Chcete mně vehnati v zoufklost?! — Pryč, pryči“

S nadlidským tóměř násilím svěsil hlavu,
levicí zakryl oči a pravicí psal dále.

„Bt peccatum menm contra me est semper
— a hřích můj proti mně jest vždycky . . .“
— „Oh běda, vím to, vím. Jest stále přede
mnou ten břích můj, ráno, ve dne, v noci,
stále, stále. Leží mi na prsou jak ledovce hor.
Jest mou bídou, mou zkázou, mým mučitelem,
mým peklem .. . Ó pryč ty příšero tam s těma
etrašnýma očima, pryč nebo zešílím.. “ —— —

A mož zařval jako zraněná šelma, mrštil

párem v povětří a spousta not zběsile odhodil.ak v křečovitém semknutí rokou chytil se za
blavu a celou tíhou těla shrontil se jako pod
seknutý kmen 8e stolice na zem ...,

Když ráno přišla k něma posluhovačka,
našla ho na zemi polomrtvého. Ležel bez po
hnutí a jen čas po čase vyrážel ze sebe zou
falý vzlykot. Lampa na stole ještě hořela a
naplňovala celou avětničku nesnesitelným dý
mem. A noty na stole byly rozhozenya mořem
inkoustu na všestrany rozstříknutého potřísněny.

S velikým namábáním dopravila ho do

poshole. Když pak odcházela pro lékaře, proodila na chodbě k domácí paní zcela bez
významně: „Milostpaní, mně se zdá, že ten
muzikant nemá to tuhle v pořádku.“ Při tom
ukazovala ukazováčkem na čelo a Čukla na ně
několikráte se zvláštníta posuňkem, jakoby 8e
to roszumělo samo sebou.

Přičiněním samého kněžstva byl vydán vinník
práva úřadu světského. Na tento rosdíl Čas
ve své lásce k nestrannosti velmi rád zapo
míná. Akademický orgán, který by měl vášně
krotiti, podporaje pichlavými poznámkami
Štváčeké rejdy Práva lidu, ač ee kdysi na
lůzovládu zle horšil. Socialistické duše se
zase jednou ukaznjí v plné nahotě ; nasbírali
se již vymyšlených, prolhaných historek o
aféře Drozdově tolik, že je již vynalezavost
opouští; proto, aby voda oestála, překroatili
si řeč dp. Dlouhého-Pokorného o Svatováclav
ské záložně způsobem v skatku probnaným a
na základě svých drzých překroucenin si tropí
z řečuíka posměchy. Proto tomuto soustavnému
uličnictví nepomohlo nic, ač se dp. Dlouhý
Pokorný ohradil a na svědky, kteří při řeči
byli, ukázal; Právo lidu vede svou dál 8 cy
nismem pekelným. Nedivme se; proti kněžím
každá zbraň dobrá! Dostál-Lutinov má svého
Machara a Dloubý-Pokorný zase Roušara. Če
kejme od takých kamarádů—bratří trochu
spravedlnosti !

A přece i nepřátelské časopisy buď přímo
buď nepřímo přiznávají, že skandál pražský
byl v katolictvu českém věcí posud neslýcha
nou, ač stonpenci jiných stran kradli, jak se
dalo. A nade všecko jistou věcí jest, že se
Drozd nepěknému svému řemeslu nepřiučil od
katolíků, ale od těch fešáků nekatolických,
8 nimiž se tolik rád atýkal, Měl ostatně v ži
dovekých a socialistických pobertech již od
dávna vzory nedostižné.

Apel z Prahy zaslaný na kapsy venkov
ského, většinou nozného kněžstva byl přec
jen formou svou poněkud ukvapený. Kaplan
má zeplatiti 1000 korun! Odkud a kdy se mu
podaří tak velikou sumu sehnati, hradí-li
leckde ze svých příjmů nejnatnější potřeby?
Jak zvláště štolové poplatky na venkově do
padají, o tom žalno vyprávěti. Bylo by stačilo
provolání, aby zaplatil každý, co může, jak se
v skutku také děje. Ostatně však natuo pová
žiti, že ukvapená slova vytryskla v okamžiko
skoro zoufalém, že vyšla od mužů obětavých
u apoštolsky horlivých a proto netřeba pro ně
příliš se horšiti. A my vyzýváme znovo všecky
veledůstojné duchovní, aby pokud tak ještě
neočinili, sanační akci přiměřeným obnosem
přispěli, ať již se to děje samostatným roz
hodnutím nebo po úradě vikariátní. Doufáme
pevně, že záložna zachována bude, ač se zdá,
že se připozdilo. Jen na Boha a síly vlastní
se spolehnouti můžeme; naděje na pomoc od
jinud jest příliš illusorní. Snad k těmto těžkým
chvílím nejdokonaleji přiléhácírkevní modlitba:
„Dej smír, Pane, ve dnech našich, poněvadž
není jiného. kdo by za nás bojoval, leč Ty,
Bože náš l“ Snažnou modlitbou a vlastní obě
tavostí naší stuhne jistě pošklebek na líci nám
nepřátelské socialistické hydry, která sahá
nedočkavě po tučné kořisti.

Po šťastné kampani náš klerue nabude
v lidu pro svou příkladnou obětavost snad
ještě více důvěry, než jaká mu věnována před
trapnou chvílí zkoašky; a Bůh nenechá dobrý
čin bez odměny.

Lide český, v nynější politické krisi
nezapomínej na obranu svých nezadajných ja
zykových práv. Vzpomeň si, jak již za Karla
IV. Tvůj jazyk největší vážnosti se těšil daleko
za hranicemi. V Čechách Němci jsou nuceni
děti své k české řeči přidržovati, v říši sami
kurfiřti dle rozkazu panovníkova dávají vzdě
lávati své syny v češtině. Rodilí Čechové za
stávají důležité hodnosti v říši, ano dokonce při
kázati mohou, aby svátek českého světce Václava
ve třech diecásich německých slaven byl jako
den zasvěcený. Lidé českou řečí mlavící vyni
kají vzdělaností nad všecky okolní národy, ma
jíce nejdokonalejší vysokou školu v celé střední
Evropě a cizina uctivě je prosí, aby 8vou uče
nost za hranice Čech osobně šířili. Za Jiřího
Poděbrada větší počet českého panstva německy
vůbec nemluví; na soudech, v komoře krá
lovské, v městských úřadech se užívá jen ja
zyka českého a nic tato okolnost nevadí ani
Čechům ani cízincům. Sám Jiřík, jehož Němci
chtí míti císařem, neumí ani slůvka německého;
čeština se stává diplomatickou řečí východní
Evropy.

Pamatuj, jakou obrovskou moc za Karla
IV. a Jiříbo měli lidé českým jazykem mluvící
nejen v zemích koruny české, ale i daleko za
hranicemi jejími. A mělo by snad toto slavné
království lépe prospívati, až by bylo sevřeno
centralisační kazajkou státní němčiny? Na po
litických i jazykových právech jsí slevil až
příliš mnoho; dále nstupovati již nelze, ne
chceš-li pošlapati světlou památku svých bisto
rických i přirozených práv. Jestliže si nevy
můžeš důstojným způsobem dostiučinění za
urážku vmetenou Ti ve tvář zrušením Bade
nových nařízení, zůstaneš chvrým mužem na
vždycky, cizincem ve vlastní zemi. Porovnej
slavnou svou minulost s tím, co Ti nyní Kórber
podává. Zavinil jsi ovšem sám poněkud nynější
žalostný stav, ježto jsi volil do sněmu spíše

blauk tropící fráristy než neúmorné pracovníky,
ale proto přec jen nezadajná práva Tvá musí
zvítěziti, jestliže se vzchopíš k činnému pro
testu aspoň o hodině dvanácté.

Politický přehled,
Říšská rada ve Vídni zase už nemůže nikam,

Pro samé pilné návrhy nepřikročilo se dosud ku
plodné práci. A k tomu ještě mnozí poslanci ne
konají svých povinností, tak že posl. sněmovna
není schopna usnášetí se,

Dne 24. října rogovalo se ve sněmovně 0
otázce nezaměstnanosti; vláda slíbila, že se vy
nasnaží, aby na různých stranách byla zaopatřena
dělnictvu práce. Až do čtvrtka jednala sněmovna
o stávce zemědělského dělnictva v Haliči.

Od čtvrtka do 6. listopadu jsou sněmovní
prázdniny. Proč schůze přerušeny, nikdo neví.
Jisté však p. dr. Kórber se připravuje, jak by
z této nejisté situace vyvázl.

Poláci trvají na tom, že parlament musí
pracovat; tím pak stavějí se proti nám Čechům
na stranu Němců. Jednalo se prý už také outvo.
ření většiny, v níž by Čechové nebyli, ale ne.
podařilo se. Šíří se pověsti, že jazyková otázka
bude vzata z jednacího pořádku poslanecké sně
movny a po případě přenesena do zem. sněmů,
To by mnoho slevil p. dr. Kórber ze své pev
nosti, když tvrdil, že jazyková otázka musí býti
rozřešena na říšské radě. Na ozdravění sněmovny
chystá prý se návrh, aby pilným návrhům vy
hrazena byla v týdnu schůze pouze jediná.

Dne 25. října jednala panská sněmovna0
zákonu proti terminovému obchodu. Ježto na
předloze provedeny nékteré změny, dostane se
znovu do posl. sněmovny“

Arcikníže Ferdinand Kare', dosavadní plu
kovník a velitel 3. tyrolského pluku císařských
myslivců, jmenován císařem velitelem 1B. pěší
brigady v Praze; sídliti bude na Hradčanech.

Opakují se stále pověsti, že se arcikníže
František Ferdinand hodlá vzdáti následnictví,

Něm. lidová strana v Úechách konala 26.
října v stumburku sjezd, na němž posl. Prade
prohlásil jazykové zásady dra, Kórbra za nepři=
jatelné, ježto obsahují vnitřní úřední češtinu.
Usneseno, aby proti témto zásadám vypracovány
byly zásady něm, lidové strany, ve kterých by
co nejdůrazněji bylo žádáno uzákonění státní
němčiny pro celé Rakousko. Strany něm. že mu
sejí nad českou obstrukcí zvítěziti a pak se chopiti
práce hospodářské.

V Dolních Rakousích byly minulý týden
sněmovní volby za skupinu venkovských obcí a
sice poprvé na základě přímých voleb, Křesťansko
sociální strana úplně zvílězila nad spojenými stra“
nami odpůrců svých, liberálů, lidovců, Všenémců
a soc. demokratů. Z 21 mandatů připadlo křesť.
sociálům 20; jedna užší volba musí býti ještě
provedena.

Odpor Maďarů proti nové předloze branné
se vzmáhá. Na prohlášení ministra honvedů bar.
Fejerváryho usnesl se proto branný výbor uher.
říšského sněmu, aby jednání o branné předloze
bylo odročeno.

V přístavním méstě Dunkerku ve Francii
zuřila stávka přístavních dělníků; drancovány krámy
a skladiště, ano i ohně užito, Vojsko nestačilo
zavésti klid. Že však prácedárci přijali požadavky
dělnictva, stávka ukončena. — Státní školy fran
couzské sice otevřeny, ale slouží málo obecní po
třebě, Toliko o 4000 dítek zapsáno do nich více
než dříve. Někde lid a panství nechce prodati ani
píď země na státní školy, — —Ministr vojenství
Andrée připomněl všem francouzským důstoj
nikům, že bez dovolení nesmí nikdo z nich jeti
do Elsaska a Lotrinska.

Povstání v Makedonii bují zvlášť na jiho
západu a východě s Bulharskem sousedícím. Po
vstalci proti tureckému vojsku vedou si statečně.

Angličané v Jižní Africe v zemi Samaliů
utrpěli několik porážek; na rychlo posílají se tam
posily,

Z činnosti katol. spolků.
Z Nového Bydžova. (Katolická národní

jednota). V neděli dne 26. října pořádala katolická
národní jednota zábavný večer za Četného účastenetví
členů i hostí. Dp. F. Matouš poutavým spůsubem
promluvil o významu katolických jednot v nynějších
nábožensky rozháraných dobách. Po zdařilé jeho řeči
sehráli členové zábavního odboru trojaktovou veselo
bra „Sekvestor srdce.“ Soubra byla precisní. Další
činnosti Zdař Bůh!

Z Kostelce m. Orl. KatolickáJednotaden
ode dne vyvíjí utěšenon činnost. Dne 19. t, m. svolala
schůzi do Kozodor, kde promlavil p. red, Myslivec o
jubileu ey. Otce Lva XIII. Nastíniv trojí boj vedený
proti katolíkům českým o víru, jazyk a majetek do
káza! z encyklik a jednání sv. Otce, že jest výtečným
vojevůdcem a výtečné zbraně nám dává do tohoto
boje. Odporačiv spolky katolické jako vojsko stojící
již v čika skončil za velikého soublasu 8 prospěchem
dá Pán Bůh trvalým, — Večer téhož dne přednášel



ve schůzi téže Jednoty v kostelci „o tisku.“ Zobrazil
dovedně moc tisku a ukázal, jak ho zneužívají nepřátelé
na př. v nejnovější defraudaci záložny Svatováclavské
a skonči] krásným provoláním ke všem přítomným, by
podporovali dobrý tisk katolický. — Dne 26. t. m.
sehrál divadelní kroužek spolku zdařile ve všech úlo
bách divadelní představení „Obraz P. Marie.“ Sál
na Rabštejně byl přeplněn obecenstvem i z inteligence
tak, že výtěžek hmotný jest veliký. Daleko větší však
výsledek mravní, neboť všichni odcházeli dojati se
slovy, že kus tento se jim líbil dosud nejv
V sobotu dne 1. listopadu večer v 7 hod, ve schůzi
na Rabštejně přednáší p. t. p. František Jelínek, učitel
z Malotic, o předmětu „Katolíci probuďte sel“ Po
přednášce o ušlechtilou zábavu již postaráno,

Z Liblee m. C. Dne 13, července t, r. po
řádal katolický spolek lidový v Libici nad C. první
své divadelní představení: Sv. Alžběta, v úpravě a
vydání Josefa Fillera, kaplana v Semilech. — Dne 20.
července odpol. konal katol, epolek lidový echůzi na
oslavu jubiles av. Otce Lva XIII. Přednáška o av.
Otci ochotně převzal cthp. Ant. Můller, bohosl. IV. r.
praž. sem. Zdařilá tato slavnost ukončena nadšeným
zpěvem papežské hymny.— V neděli dne 14. září pře
kvapil nás horlivý dramatický odbor náš velezdařilou
souhrou „Starých bláznů,“ veselohry dle humoresky
J. Štolby — Ferdinandem Lorbeerem výborně zpra
covanou. „Staří blázni“ s několika málo změnami tohoto
vydání (bohužel již rozebraného) mohou 65sa úspěchem
na kažjém apolkovém jevišti davati. Kus tento vyniká
zdravým, slušným vtipem. Zvláště se vyznamenala al.
Marie Novotná v úloze Procházkové a p. Otokar Ka
ninský v úloze Paroubka. V alečně Marii Novotné
nabyl dramatický odbor výtečné síly. Gratulujeme.

Zprávy místní az kraje,
Zprávy dlecénní. Vyznamenání:Vdp.Ant.

Schroiber, bisk, vikář a farář ve Žlebech, jmenován
děkanem. Ustanovení jsou: p. Václav Pankert, kate
cheta v Nechanicích, za katecheta do Hořic, p. Fr.
Dostál, kaplan Solnický, za katechetu do Nechanic,
p. Frant. Reiniš, kaplan ve Vápně, za kapl. do Sol
nice, p. P. G. Kabler, O. S. B., za katechetn v Brou
mově, p. P. Em. Hanuš, O. S. B., za kaplana do Něm.
Verneřovic, p. Ed. Kasal, kaplan, za administratora
ve Vamberka, p. Václav Říha, kooperator,za administr.
v Borové u Poličky, p. Maxm. Smrčka, kaplan Lip
nický, za kooperatora do Bojanova,

Pravdomlnvnost redaktora Hor.
kého. V předešlém čísle přinesli jeme na základě
spolehlivé informace běh života „novináře“ Horkého,
jenž za dobrodiní odvděčil se Borromeu nízkou po
mluvou. Správa Borromea podnikla kroky na obbájení
cti ústavu, bledala v Praze u 2 doktorů právní po
radu ku podání trestního oznámení na pachatele, ale
oba znalci práva zráželi od podání žaloby, protože
prý porota jest příliš liberální vůči tiskovým proces
sům. Jsou to skutečně znamenité právní poměry
v Rakousku, když napadený nesmí se ani pokasiti 0
satisfakci, nechce-li zbytečně zaplatiti náklad na po
rotní líčení. Zaelala tedy správa Borromea prozatím
na vyvrácení lží Horkého opravu „Samostatnosti.“ Lze
již napřed předvídati, že uveřejnění opravy táto bude
nutno vymáhati soudem, protože radikálové mají své
pojmy o poctivosti. Neopomenema k této věcí se ještě
vrátiti. Prozatím poukážeme na zřejmé nesmysly,
jež Horký vydává za pravdu. Velmi kratochvilné jest
tvrzení Horkého, že Borromenm pro tříletý pobyt
tohoto | „novináře“ ©má nésti zodpovědnost za
všecku špatnost, kterou tento výtečník v životě
ještě provede. Horkému jest 23 let, pouze 3
Jota byl v Borromeu a nyní ústav má nésti
zodpovědnost za všecky patnosti jeho! Upravil ai
tedy nadějný „novinář“ jak náleží spolehlivou půdu
pro další svou životní činnost, která dle dosavadní
prožité minulosti jeet mnohoslibnou pro budoucnost.
Horký líčí svůj prsý příjezd s otcem do Borromea.
Hned při prvém vatoupení do ústavu našel nějakého
bohoslovce ve fortně u fortnýřky a již to ho pohoršilo,
Při tomto tvrzení přihodilo se Horkému malé nedo
patření a pochybení paměti. Horký musil nastoupiti
do gymnasia nejdéle 16. aneb 17. září, kdežto boho
slovcí nastupojí etudia teprv až 1. října, nemohl tedy
bohoslovce ve fortně epatřiti, ježto o prázdninách
bohoslovců v Borromeu nebylo. Nepatrnýtento rozdíl
času 14 dní talentovanému novináři však pranic ne
vadi) při líčení vylhané historky a nevadí n. př. ani
jiným pokrokářůim ve víře v pravdomlavnost Horkého.
Již tato malá ukázka atačí ke důkazu, že Horkéma
na fantasii sice neschází, ale za to hodně na spole
blivosti. Jsou tedy memoiry Horkého cenným materi
alem propříští nějaký krvavý román, ale prokul
tarní historiijsou bezcenným šprýmem. Horký tvrdí
zcela vážně, že chovanci ústavu myjí si ve škopcích
nohy i obličej. Jest k tomu zvláštního gustazapotřebí,
aby ei někdo myl obličej i nohy v jednom škopku a
sotva Jze uvěřiti, že Horký sám v ústavě se tak
umýval, protože dle stanov má ae každý ohovanec
hned počátkem roku opatřiti vlastním umývadlem.
Ale připustme če Horký se ve škopku s jinými myl,
protože jako všude, tak i v Borromen vyskytují se lidé
Špatně v mládí vychovaní. Kdo jest však z mládí od
matky veden ku čistotě a pořádku, má v ústavě pří
ležitost v tomto směru se zdokonalovati. Zanedbané
povahy ovšem marně povzbuzuje ústav ku pořádku,
protože letité chyby z mládí nodají se tak snadno za
3 leta napraviti. Podirnhodným tvrzením Horkého
jest výtka, že Borromeum učí obšerství. Jindy pokro
áři vyčítají ústavu, če se chovanci pořádně ani ne

nejí a najednou Horký objevil v ústavě nadbytek
jídla i pití. Zvláště při ústavní zábavě jednou v roce

pořádané smí pí chovanci „za dozoru představenýchvypíti až 16 sklenic piva.“ Pravda ovšem jest, če

chovanci nejvyšší třídy smí si objednati nejvýše 4
sklenice piva pro dobu se 4 hodin zábavy, kdežto
menší choranci musí ae upokojiti e jedinou sklenicí,
ale to Horkému novadí, aby nevylíčil Borromeum jako
nejlepšího konsamenta zdejších pravovárečníků. Hor
kému bylo v ústavě všecko protivno a nejvíce kaple,
v níž se chudák nejvíce „pokazil.“ Touto urou nená
vistí ku kapli nejlépe dokazuje Horký svou mravní
úroveň, proto nám promine, že nebudeme ani vyvra
ceti generalisování vlastní jeho mravní hodnoty při
oceňování mravnosti ostatních chovanců. Horký dobře
zná onoho chovance, jenš za jeho doby byl pro ne
mravnost propuštěn s proto mohl by dáti veřejné
pvědectrí, že ústav klade hráz mravní záhabě potirá
ním smyslnosti a vylučováním mravních spustlíků. A
vtom zajisté koná ústav dostatečně avůj umravňající
úkol, když bez milosrdenství vylučuje zo ových zdí
ojedinělé mravní spustlíky, aby nešířili nákaza mezi
jinými. Že za avó snahy nedochází ústav vždy uznání
a vděku, dokazuje nejlépe „literární práce“ Horkého.
Ne uznání Horkého a celého pokrokového tábora
Borromeu jistě zrovna tak málo záleží jako na jejich
nepřátelství, Každý ví, če pokroková žurnalistiku žije
pouze z pomluvy a ze žarnalistické beztreatnosti,
proto i „plná platnost“ Horkým uvedených fakt má
zrovna stejnou váhu s plevou. Kdo se o Borromeum
zajímá, jde ae do ústavu přesvědčit očitě a na „mlu
vení“ Horkého nic nedá. A tento očitý názor jest ani
také tím nejlepším obhájením napadené cti Borromea.

Obecná kuchymě, spolekproposkytovánípolévky, pokrmů, čaje i kávy v Hradci Král.,konal
15. října t. r. řádnou valnou hromadu. Dle jednatel
ské zprávy počet členů klesl. Příjmy velice podpořeny
byly značnými dary. SI. obec královéhradecká mimo
subvenci propůjčila tři prostranné avětnice v soused
ství loňského umístění. Loni počalo se s vařením v den
av. Václara a vařilo se do konce dubna. Za dobu ta
uvařilo se 10.375 porcí polévky, 5442 p. masa a 8464
p. příkrmů, z čehož dáno úplně zdarma 862 p. po
lévky, 573 p. masa a 725 p. příkrmů. Polévka pro
dávána za 4 h, maso 8 chlebem za 14 h, příkrm za
12 h. — I letos o Štědrém dni poděleno 200 chudých
polévkou a vánočkou, k čemuž přiapělo několik šle
chetných dárců, jimž předsednictvo vzdává nevřelejší
díky. — Dle zprávy pokladníka činilo vydání korun
6717-91 a příjem K 5038-53, čímž vzniká schodek K
70-38. — Pti volbách zvoleny do předsednictva veškeré
dámy, jež dosud řízení obecné kuchyně obstarávaly.
Předsednictvo a aprávcovství spíže ponecháno v osvěd
čených rukou dam, pí. St. Miřiovaké, choti c. k. prof.
a pí. Jos. Gromanové, choti c. k. prof. — Jednatelem
zvolen místo odstoupivěího učitele měšť. dívčí školy
p. Boh. Ryby p. Alois Šarm, učitel obec. školy. Po
kladníkem opětně p. Jiří Tolman, knihkupec, a revi
sory účtů pp. Ot. Vojta, městský důchodní a Josef
Pich, městský kontrolor. Přijat návrh na zdražení
příkrmů o 2 bh, čímě zvýšena cena oběda ze 30 b na
32 h. — Dále usneseno vydávati obědy na zvláštní
známky, o jichž prodej bandou požádáni někteří pp.
obchodníci zdejší. Bez těchto známek v místnostech
obec. kuchyně nikomu oběd vydán nebude. — Vařiti
se počalo v neděli 19, října t, r.

Ze „Všeodborovéhe sdružení“. Prrní
mimořádná valná hromada „Všeodb. edružení křest,
dělnictva pro král. České“ konala ae dne 26. října t.
r. — Pan předseda Urban vítá členy a objasňuje, proč
tato mimořádná valná hromada byla svolána. Zprávy
fankcionářů ponechány až na řádnou valnou hromadu.
Učiněn návrh, aby sídlo „Všeodb. sdražení křesť. děl
nictva“ bylo z Kostelce n. 0. přeloženo do Hradce
Král., což jednohlasně přijato. — Předešlý výbor se
vzdává svých funkcí. Po úradě zvoleno nové předsed
nictvo: Předseda J. Urban, I. místopředseda dp. K.
Dvořák, II. místopředseda J. Hlavatý, tajemník Josef
Polák, I. zapisovatel O. Andrlík, II. zapisovatel al. P.

Čechovaká, pokladník V. Jenšoveký. Členové výboru:
pp. Lokvenc, Přibyl, Koleš, Soldát, Gross, Doležal,
Joudal, Zoubek, Lněnička. Dozorčí ráda: atarosta dp.
Fr. Jakl, členové pp. Minařík, Svaták, Růžička, Jakl.
— Přijaty různé návrhy a různá přání. Mimořádná
valná hromada nkončena provoláním „Zdař Bůh“.

Divadlo. Jednota katol, tovaryšů v Hradci
Králové pořádá v sobotu dne 1. listopadu v Adalber
tinu divadelní představení: „Modlitba na hřbitově“
čili „Na Dušičky.“ Hra ze života s předehrou ve
čtyřech dějstvích. Začátek o půl 8. hod, Konec v 10
hod. Lístky na sedadla lza v den představení dostati
v čís. 1. v Adalbertina. — Spolek divadelních ochot
níků „Klicpera“ v Hradci Králové sehraje v neděli 2,

listopadu v městském Klicperově divadle: Kříž upo
toka. Začátek v 7 hod, Předprodej lístků u p. Josefa
Růšičky na Velké podalni.

„Zlaté rybky“, rozmarná veselohraSchěn
thanova, byla zdejší divadelní jednotou sehrána 29.
t. m. s precisním pochopením a osvědčenou jiš ruti
nou. Prodakce tamburašského sboru v mosiaktí byly
od četně sbromážděného obecenstva sledovány též
častým potleskem; vadilo pouze, že krásné akkordy
nástrojů dosti značně byly tlameny orchestrálním
přepažením. — I provedením „Zlatých rybek“ doká
zala jednota, že umělecky rkvótá; značný zájem obe
censtva byl jí odměnou nejlepší.

Společnost p. Trmkova zabájí v měst.
Klicperově divadle dne 6, listopadu řadu operních,
operetních a činoherních představení, Na programu
nalézati se budou miro Smetanovy opery z českých
ještě „V studni“ od Blodka, „Psohlavci“ od Kovařoviče
a řada cizích děl v opeře i operettě, V činohře vesměs
novinky. Podrobnější program oznámí divadelní ná
věští. Předplatné na 20 her přijímá knihkupectví p.
Jarosl. Pořiny za ceny: lože 40 zl., křeslo 10 zl., ae
dadlo I. třídy a na tribuně 8 sl., sedadlo II. třídy
6 sl. 50 kr,

NaSanatoriumv Janských Lázních
dále přispěli: vdp. Ferd. Kutechor, bisk. vikář v Ma

rešově 110 K, dpp. Ant. Thím, b. notář, far. ve St.
Městě 80 K, J . Novák,kaplan tamtéš 20 K, administr.
Klement v Žacléři 30 K, farář Lang v Bernarticích
80 K, far. Nentwich v Zlaté Olešné 90 K, far. Stejskal
v Markoušovicích 15 K, farář Gottetein ve Velké Ú
30 K, far. Krask v Malé Úpě 30 K, Joa. Vlček, děk.
v Dolním Újezdě 10 K, Jos. Kučera, b. notář a farář
v Seči 16 K, Jarosl. Petr, kaplan v Solopiskách 4 K,
Jos. Kovář, far. ve Vlčicích' 10 K, Dobroal. Orel, prof.
na c. k. vyšší reálce v Hradci Král. 34 K. Srdečné
díky vzdává a o další příspěvky prosí b. Konsisto
rium v Hradci Král.

Zábava odbočky Všeodb. sdružení
26. Mjna byla velice četně navštívena a její úspěch
morální byl veliký. S nevšední a vzácnou ochoton
účinkující vdp. prof. Orel, dp. Sahula, pokladník
a dp. Jarkovič, vicerektor Borromea, slavili triuofy
svými v pravdě nměleckými koncertními čísly. Dp.
Sahula ve svých houslích jako všdy alavil, laškoval,
plakal, což obecenstvo hlučným potleskem odměňovalo,
oceňajíc takto jeho vzácné umění. Ale nade vše
celého večera vynikalo skvostné triodpp. Orla, Sahuly
a Jurkoviče, které tak nadchlo posluchače, že bouře
potlesku nebrala konce. Lepších umělrů nelze si ani
přát a můžeme býti na to hrdí, še máme zde v Hradci
ve svém stfedu umělce tak vyspělé výše. Další čísla
byla obveselající a o to ae postarali naši osvědčení
komikové pp. Beránek a Svaták, kteří upoutali svými
výstupy a kuplety tak, že by je obecenstro poslou

chalo do rána. Jejich obětavost a umění maal býtirozhodně oceněno. Taképp. Andrlík, Ptáťek a Jakubeš
se zdarem vystoupili. Zábava prodloužila se až
do pozdních hodin, kdy na lítost účastníků muselabýti
zastavena, by se zachovaly úřední meze. Přáli bychom
si, by tento dobročinný spolek Častěji nám takovon
zábavu připravil, ačkoliv musíme uznati, že to vyža
duje velkých obětí a namáhání.

Smutné zakončení svatebního ve
selí. Minulý týden v pondělí slavili svatební voselí
Igoác Kůssel z Říčky a Terezie roz. Můllerová v domě
ženichově. V tom kolem poledne vypukl ve stodole
Můllerové požár, který echvátil ve chvíli celé hospo
dátetví, zničil téměř všechen majetek, celou výbava
nevěstinu. Matka navěstina s nasazením Života zachrá
nila pouze něco dobytka, popálivší se při tom těžce na
pravé straně těla. Má se za to, že požár založen rakou
úkladnou ze msty. Dp. farář J, Šrámek z Nebeské
Rybné uspořádal v neděli na to poněšitou sbírku; a
chodí horalé dali z lásky přece tolik, že odpomoženo
aspoň okamžité bídě postišených. Na žádost dp. faráře
udělil pohořelým p. hrabě Bohuš Kolovrat na novou
stavbu dosot kmenů ze svých losů zdarma; ostatní
materiál jim dodal v cenách značně snížených. Matka
nevčetina se již poněkud z nemoci zotavila,

Z Jaroměře. Výnosemc.k. ministeriakaltn
a vyučování ze dne 17. června 1902 č, 10155 zřízeny

budou pH c. k. všeobecné škole řemeslnické v Jaroměři od 3. listopadu t. r. do 51. března 1903 dva
kursy stavitelské odboru kamenického, stavitelského
a sochařského pro takové učně, kteří v jmenovaných
odborech větší výdělek aneb zkoušku mistrovskou do
sáhnouti obmýšlejí. Pro ty, kteří se do kursů ještě
nehodí, zřízen budo běh přípravný. Za tou příčinou
byl již jako professor IX. dietní třídy jmenován sem
architekt z Prahy p. Konstuntin Mráček. Do začátku
příštího školního roku má se vystavěti též pro tuto
c. k. věsob. školu řemeslnickou budova zvláštní. Do
posud byla umístěna v budově měšťanské školy chla
pecké. Kuratorinm místní nenf ještě rozhodnuto, kde
budova tato státi má. Jedna strana chce ji míti na
předměstí Jakubském a drahá na Pražském. Sem by
ovšem přirozeným vývinem města vždy lépe se hodila,
— Jakubské předměstí nyní se opatřaje velkoměstskou
dlažbou. Starý hřbitov u kostela sv. Jakuba bade
zrušen a proměněn v krásný sad. Okolo kostela po
vede nyní po tak zvaném prasečím plácku nová okresní
Bilnice od nově zřízeného železného mostu přes Úpu,
čímě předměstí toto zcela jiné tvářnosti nabude. —
Na hřbitově novém u ov. Ivana postavila rodina p.
Čerychova nádhernou a nákladnou hrobku v podobě
kaple. Stavbu řídil p. ing. Hellmann. Domek pro pyt
vání a uchovávání mrtvol také jiš jest vystavěn, takže
nyní jest zdejší hřbitov v takovém pořádku, že málo
kde takovým chlubiti se mohou. Příchozím do Jaro
měře atojí za podívání.

Četník zastřelen. (Pův.zprávaz Chlumce
n. C.) V noci na neděli dne 26. října vracel 80 čet
nický závodčí zdejší p. Ant. Dvořák asi o půl 2. hod,
z obchůzky do četnické stanice. Ve průjezdě domu
zastihl dva neznámé, mladé muže, kteří při světle z
otevřené spižírny vybírali koláče a máslo, Prohlásil
je za zatčeny a vedi je do vězení v městské radnici,
dež měli býti ku výslechu ponecháni. Sotva však asi

po 60 krocích došli na kamenný most přes Cidlinu

vedoucí, uskočil větší z obou poh vzad a z bezprostřední blízkosti střelil p. závodčího do zad. Tento
skleel jim bezmocen, a pachatelé beze utopy utekli,
Ranou a voláním raněného probuzení sousedé nalesli
nešťastného, mladého muže (nar. 1874.) v bezvědomí,
jejž pak odnesli na četnické stanoviště, Ihned dosta
vili se ku zraněnému tři pp. lékaři zdejší, kteří vy
šetřivše zraněného, prohlásili stav jeho se beznadějný,
rána za amrtelnou, načež byl av. avátostmi zaopatřen,
K lůžku zraněného dostavil se též c. k. soudní adjunkt
p. Dr. Čácha, jenž výpovědi p. závodčího, pokud mohl
vypovídati, sepaal. Z rána v neděli bylo všecko oby
vatelstvo města i okolí zprávou o smrtelném zranění
závodčího p. Ant. Dvořáka, jenž pro wvou milou po
vahu a přívětivost byl oblíben, neobyčejně verušeno,
a přálo si, aby oběť lupičských vrahů z nebezpečí vy
vázla. Přes veškeru snahu nebylo však močno. Kule
olověná, kalibru asi 12mm., jež byla v neděli ráno
na mostě, odrazivší se o kamenné zábradlí, aplostělá
nalezena, pronikla tělem a způsobila zranění smrtelné,
O půl 3. hod. v neděli odpoledne závodčí p. Antonín
Dvořák skonal. Pobřeb p. závodčího, k němuž dosta
vilo se okolní četnictvo, pak zástupcové všech úřadů
a veliké množství obyvateletva nejen z města, ale i

z okolí, kdež byl též oblíbea, a pro tragickou smrťsvou všeobecné aympathie vzbudil, konal se v úterý
odpoledne na hřbitov chlamecký. Po aločincích se na



základě výpovědízesnulého asilovně pátrá. V okolí pra
cuje pilně dvanácte detektivů. Dlodaných informací bylo
jiš několik podezřelých, cizích mušů zatčeno a ku o.

k. obresníma soudu v Chlumci dopraveno; praví vin=
níci nebyli dosud zjištění,

Z Vlěle o Trutnova. Sotva se k synu svému,
našemu váženáma panu faráři Josefu Kováři, přistě
hoval jeho otec ze Branné, již ho povolalna věčnost
Pán k relikému boři drou dítek jeho. Pohřeb byl dne
27. října velmi elavný; též můoho osob účastnilo se
se Branné, kdeš nebcžtík přes 40 let v chrámu av.
Mikuláše byl kostelníkem. Odpočívej v pokoji!

Vyýstavku ovoce zvláště jablek, dařících
se v okresu Žamberském, pořádá obecní výbor a ebor
učitelský v Kunčicích. Výstavka umístěna bnde v bu
dově školní, (20 minut od nádraží Kyčporakého). Za
hájení dne 1. listopadu o 2. hod. odpol. Vstup volný.
Dne 2. listopadu t. r. o 3. hod. odpol. valná schůze
hospodářského spolku okresu Žamberského v hostinci
pí. Nenmanové, při níž přednáška p. Frant. Vobralíka,
professora zahradních věd v Chrudimi: a) Jaký účel
mají místní ovocné výstavy. b) Pěstování a ošetřo
vání ovocného stromoví a jeho důlešitost pro krajiny
hornaté. c) Výběr drahů ovoce pro zdejší krajinu.
Vatap volný.

Příkax práce. Přinatavujícívalnéhromadě
Zemské jednoty kat, duchovenstva v království Čes

kém“ byl zvolen jistý p. kaplan do výboru, aby tam
společně hájil zájmy duchovenstva diecáse králové
hradecké. Volbusice přijal, avšak dosud ani jedné
echůze ae nesáčastnil. Ve výboru „Jednoty“ mají za
sedati mužové, kteří čestný úřad nejen přijali, ale
také ochotni jsou pracovati, jinak všechen interes pro
„Jednota“ vymizí a činnost její v shnilých vodách
pohodlí a neporozumění zanikne. Upozornění toto, jež
nás z venkova došlo, dostačí snad, aby rozpomenul
se zmíněný p. delegát na avvu povinnost.

Z Novobydžovaka. V posledníchčíslech
„Stráže na Cidlině“ a „Škol. Obzora“ odlehčil si po
věstný pisatel na nenáviděném svém předetaveném a
namočil tentokráte jedovaté své péro do kalu svého
vlastního nitra. Hanobení a zlehčování zasloužilého
inspektora p. prof. Jana Coufala, jak v článcích těch
jest uvedeno, jest bídná a všeho opovržení hodná lež.
Zdá se nám, že p. pisatel zapomněl na své „já“ a co
měl psáti sám o sobě, paal o jiném, kobo z duše ne
návidí. A proč? — Inn, měl vždy namířeno na místa
nejtučnější a myslil, že na svůj rozumový vývoj 6i
může vzíti patent — a zatím ho zneuznali. Provisorní
tučné místo mu pro „konání“ jeho povinností vzali
a poslali ho na jeho definitivní a proto ten vztek. Co
taková mrzká hamitnost dovede? Ani rodiny, ba
ani dětí nedovede ušetřit a kydá na ně hanu zákeř
nicky vymyšlenou. — A to je snad vychovatel? —
Takoví lidé, když jednání jejich staví se na pranýř
ve schůzích veřejných, jsou ještě tak mrzcí, še sami
volají výborně a tleskají, aby jen svou černou duši
zakryli. A tito a podobní mají tolik tronfalosti
u vykřikají do avěta, že mluví jménem většiny uči
telstva? Učiteletvo až na nepatrné výminky želí od
chodu p. inspektora a kdyby mu bylo popřáno volnosti,
proneslo by soud, který by veřejnosti ukázal, že právě
opak jest pravdou, že p. inspektor nebyl nikomu
Bkůdcem, ale dobrým přítelem. Nebylo rozkola mezi
ním a většinou učitelstva, ale byla to jeho přímost,
která v sezeních okresní škol, rady nedocházela sou
hlasu a protože nechtěl svému charakteru zadati,
volil cestu drahou, a žádal sám za eproštění úřadu.
Že hanobení jebo v listech uvedených jest matou čer
nou, zjevno i z toho, že sám učitel a poslanec pan
Josef Černýveřejně ve schůzi učitelské uznal za nutné
prohlásiti, že na tomto hanobení žádného podílu nemá
a je veřejně odsoudil, čemné my věříme. Měl proto
P. pisatel dříve sáhnoati ku svému svědomí 8 zpyto
vati, proč dosta! políček od jisté dámy, proč se bály
dámy za kulisami v jeho blízkosti se zdržovati, proč
asi se tak mistrovsky oženil a p., A na svém našel
by toho až dosti a dal by snad potom pokoj řádným
"a poctivým ochráncům školy,jským byl náš bývalý

P pepektoní jenž u poctivě a svědomitě pracujícíchdí zůstane vědy v milé paměti.
Pominutý pes. běhal 24.t. m.po Dlouhém

u Žel. Brodu. Jistá žena nesoucí mléko na prodej do
Žel. Brodu byla jím na ruce pokousána. Ibned šla
k lékaři, jenž jí ránu obvázal, načež odjela do Vídně
na léčení. Pes byl téhož dne zastřelen.

Z Laměkrouma. Uplynulý týden byl pro
naše město týdnem radosti. Konalať se slavnost ob
novení sv. missie a sice od 19. do 25. října. Právě
toma rok, co zavítali do našeho města OO. Redemto
risté z Králík, aby tu konali sv. miasii. A Bůh žehnal
dílu tomu. A minulý týden ae titéž přesvědčili, že

nepadlo símě to na půdu skalnatou, neboť prostrannýděkanský chrám Páné nemobl pojati všech, kteří přišli
naslouchati výtečným řečníkům, A výsledek? Opět so
ukázala zde milost Boží! Většina věřících přijala av.
svátosti ano i ti, kteří se minalého roku sv. missie
stranili. Takové slavnosti, jaká ee v neděli 25. října
konal při processí e Nejsv. Svátostí Olt., město dosud
nevidělo. Súčastnily se jí dítky školní, dražičky a
nepřehledný dav lidstva. Neradijeme se loučili s dů
stojnými Otci, a zajisté že Bůh ono srdečné „Zaplať
Pán Bůh,“ jež jako jedněmi ústy po závěrečném ká
zání přeplněným chrámem zaznělo, také vyplní. Na
šemu všeobecně oblíbenému vdp. děkanovi budiž vy
eloveno srdečné „Zaplat P., B.“, že nám takové da
chovní radosti poskytl.

Vružda. V sobotu 425,října dopol. snášela
v jirkovsko-kamenickém lese roští 40letá vdaná žena
Šourkova z Kamenice. Týmž lesem nbírali se za úče
lem honby dva muži z Jirkova, nájemci honitby.
První, hostinský Klikorka, náruživýto střelec, druhý,
radní Novotný. Přišedše k ženě, lichotili se k ní.
Když Šourkova nechtěla jim býti po vůli, dvakrát ji
postřelili, načežji pažbou ručnice usmrtili, Hrůzon jati
zatáhli ubohou pod roští. Nešťastná žena zanechala
tu 6 dětí. Vrahy odvedli četníci do vyšetřovací vazby
do Železného Brodu.

Posvěcemí chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Sedlel, Nejhlavnějšía nejelav
nější památka po cisterciackém klášteře Sedlickém—

nádberný a velebný chrám „Nanebevzetí Panny Marie“,
slohu katbedrálního z r. 1320,octnul se za let posledních
v stara opravdu žalostném. Přátelé, jenž za přední úkol
svůj si obrali zachování a zvelebení této drahé pa
mátky, obrátili se v té příčiněa místní duchovní správou
k ce.k. mfatodržitelství království Českého, jakožto
eprávci náboženského fondu a tudíé patronu chrámu

anebevzetí Panny Marie — dále k zemskému výboru
království Českého; i jest nám doznati « opřímným
potěšením, če snaby a prosby nezůstaly bez výsledku,
takže na potřebnou restauraci rozpočtěná část K 80,000,
k níž sněm král. Českého přispěl 20.000 K, porolena,
Veškeré práce byly čistě a řádně provedeny r. 1897—
1900 řízením p. Ludvíka Lablera, c. k. vrchního mí
stodrž, inženýra a stavitele domu svatovítského. Pohled
na obnovený chrám vně i vnitř působí navštěvovateli

úžas a obdiv, Poyzhennjíc každého k úctě starých imladých umělců. Ký div, že nad zakončením úprav
ných prací těch ozývala se nejen na farní osadě, ale
i v dalekém vůkolí radost a ples — ještě však více
touha po elavnostním otevření obnovené avatyně a této
radosti ee farní osadě také dostalo. K zasvěcení chráma

řibyla do Sedlce J. B M. ndp. vrchní pastýř Edvard
Jan Nep. Brynych v sobotu dne 18. t. m. ve 4 hod.
odpol. z Kutné Hory, kdež sídlela, aby tam církevní
hodinky u sv. ostatků konala. Uvítání v Sedlci odpo
vídalo radosti, jakou osada farní byla prodchnuta,
Byliť tu u slavnostní brány zástupcové obcí přifa
řených s J.J. princem Karlem Schwarzenbergem v čele,
úředníci hospodářští panství Sedleckého 8 ředitelem
Drem. Worlem, c. k. úředníci bl. továrny tab. a p
okr. hejtmanem Silvestrem Schapkem, veškeré ducho
venstvo vikariátní a p. vik. Kar, Vorlíčkem, sbory uči
teleké, zástapcové npolků živnostenských a nesčetné
davy obecenstva z dalského vůkolí. Po důstojném nví
tání p. starostou a správcem duchovním ubírala se
J. B. M. do farní budovy, aby se v roncha bohoslu
žebná oblékla a pak v průvodu ubírala ae do chrámu
Páně, kdež vykonány církevní hodinky. Druhého dne
19. t. m. zavítala J. B. M. do Sedlic rázem v 7 hod.
ráno, kdež jej očekávalo dochovenstvo a hosté k slav
nosti pozvaní, Započalo svěcení, jež trvalo 6 dojemnou
promlavou u sv. ostatků před chrámem plné tři ho
diny, načež následovala slavná pontifikální mše av.
za chorálu přesně přednešenéhokandidáty učitelského
ústava kutnohorského, jež řídil v chorálu chvalně
osvědčený p. prof. Jan Jandera. Kéž posvěcení, jež J.
B. M. chrámu Páně udělila, přinese obci a dalekému
vůkolí požebnání, zdar a žádoucí mír!

Nejvyšší vyzmamenání. Nejdůstojnějšíp.
biskup, sleduje drahně let činnost slavné městské rady
král. hor. města Kutné Hory, nemálo byl potěšen,
když zvěděl, že na žádost archool, sboru „Vocela“ král.
obec Kutnohorská k nrychlení prací při velechrámu
sv. Panny Barbory a to k zřízení galerie nad římsou
vysoké lodi a dvou bokových pilířův a oblouků při
dostavbě (práce ty měly se dle Ihůt rozdělit na 6 kb
uzavřela komunální zápůjčku na 28,000 zl. u Zemské
banky království Českého — a táž městská rada ve
své schůzi dne 12. listopadu 1901 za účelem umožnění
urychleného skončení restaurace velechrámu av. P,
Barbory usnesla se jednomyslně na tom, 1) aby městská
obec Kutnohorská ze městské spořitelny Kutnohoraké
na vlastní jméno uzavřela výpůjčku v obnosu až do
90.000 K na 4'/,9/, úrok a bez úmoru, při čemž by
úroky z tohoto dlahu hradila obsc ze svého, 2) s pod
mínkon, že archeol. sbor „Vocel“ vydlužený kapitál
eplatí a sice aplátkami, které od státn a země na vni
trnoa restauraci povoleny jsou (100.000 K v 10 roč
ních lhůtách) setím, 3) že obec Kutnohorská částky
dle potřeby vybírané odevzdávati bude na účel vytčený.
Vzácnou tuto pěči o zachování a důstojnou výzdobu
všech patronátních chrámů — evláště ale o obnovu
velechrámu sv. Panny Barbory neváhala J. B. M. ozná
miti Sv. Otci Lvu XIII, který záslažnou onu péči
nejen uznal, alei pochválil. A tento pochvalný, pro
městekou radu tolik významný dekret ráčila J. B. M.
za evého pobytu v Kutné Hoře v sobotu dne 18. t.
m. v zasedací síni vlašského dvora osobně odevzdati
el. městeké radě a to po přiměřeném tklivém oslovení,
v němž nejdp. biskap uvedl, že se z onoho vyzname
nání, jakéhož se al. městské radě od Jeho Svatosti do
stalo, erdečně raduje a vřelý podíl béře, poněvadž se
ne-li za syna sl. tohoto města — tedy nepoň za pří
slušníka pokládá, ježto otec jeho byl měšťanem Kut
noborským. Za hlubokých těchto dojmů vyslechla pak
městeká rada onen dekret, jenž zní: Slavné městské
radě staroslavného města Kutné Hory. Svatý Otec
Lov XIII. jsa velice potěšen zprávou, že slavná městeká
Rada jménem celého města jakožto patrona štědrou
rukou přispěla k důstojné slohové obnově chrámů kut
nohorských, obzvláště však ku krásnému vnitrnému
vyzdobení památného velechrámu sv. Panny Barbory,
ráčil mne blahosklonně aplnomoeniti, bych jménem
JehoSvatosti slavné městské radě veřejně vyslovil
chválu i dík a zároveň abych staroslavnémuměsta
udělil Apoštolské požehnání. Činímtak tímto listem
8 radostí největší a to tím více, poněvadě Kutná Hora
jest mně městem tak milým a památným, a těše se
sám z toho, že Vaše záslahy došlyaznání Nejvyš.
šího, připojuji vroucí přání, aby Bůb na odměnon za
vše, co jste k Jeho cti a chvále a k povznešení na
šeho svatého náboženetví katolického vykonati ráčili,
stále co nejhojněji žehnal Vašemu staroslavnému města.
V Hradci Králové, dne 18. října 1902. Edvard Jan
Nep. Brynych, biskup královéhradecký, syn měšťana
Kutnohorského. Na to odpověděl p. purkmistr: Hlu
boce dojat nad tak vysokým vyznamenáním, jakéhož
Be přičiněním Vaší Bisk. Milosti staroslavnému městu
našemu dostalo, vzdávám předem jménem zde přítomné
městské rady Vaší Bisk. Miloati vroucí díky a prosím,
abyste ráčil u stapňů trůnu Jeho Svatosti nejvronc
nější naše díky tlumočiti. Nejvyšší toto vyznamenání
bude nám pobídkou k další práci ke cti a slávě Boží
a naší milé vlasti. Na věčnou pamět vzácný dopis
Vaší Bisk. Milosti a original Jeho Svatosti v archivu
na místě předním vyložíme. — Podobným spůsobem
elavnostním odevzdal nejdůstojnější vrchní pastýř náš
v budově arciděkanskésprávnímu výboru ar
cheol. sboru „Vorel“ chválu a dík ev, Otce Lva
XIII., že as o to přičiňoval, aby chrámy Kutnohoraké
starožitností vynikající a zejména velechrám av. Panny

Barbory, tato perla mezi kostely v Čechách, důstojně,
slohu svému přiměřeně a umělecky obnoveny a ozdo
beny byly.. Žníť vzácný dekret: Slavnému ercheol.
spolku „Vorel“ v Kutné Hoře. Svatý Otec Lev XIIL.
s velikým potěšením přijal zprávu, že slavný archeol.
spolek „Vocel“ s obětavostí neobyčejnou k toma pů
sobil, aby chrámy kutnohorské starožitností vynika
jící a zejména velechrám sv. Panny Barbory, tato
perla mezi kostely v Čechách, důstojně, slohu přimě
řeně a umělecky byly obnoveny a vyzdobeny,a úzná
vaje v plné míře tyto zvláštní zásluhy, ráčil mne bla
hoskloaně eplnomocniti, bych jménem Jeho Svatosti
vyslovil veřejně sl. archeol. spolku chválu a dík a
udělil Apošt. požehnání. Činím to tímto listem s ra
dostí největší a vzdávaje i jménem svým vroncí dík
za vše, co přičiněním Vaším ke cti a chvále Boží a
ku povznešení av. našeho náboženství katolického vy
konáno bylo. přeji z hloubi ardce al. spolku mnoho
zdaru k další jeho činnosti. V Hradci Králové, dne
18. října 1902, Edvard Jan Nep. Brynych, biskup králo
věhradecký. — Neobyčejným v7znamenáním tímto roz
radostněn, odpověděl předseda „Vorla“ p. Karel Vorlíček,
arciděkan: Konám milou povinnost, vzdávaje Vaší

Bisk, Milosti jvénem správního výbora „Vorla“ nejvroucnější dík za nejvyšší vyznamenání, jakéhož se
na přímluvu Vaší B. M. od hlavy křesťanatva av. Otce
Lva XIII. sbora našemu dostalo. Sbor náš pli obnově
velechrámu po 19 let trvající byl jen chabým agita
torem, — ale že Pán vedl dílo tak veliké, proto také
šťastně dopadlo. V pravdě vrátily se nám ty zlaté
časy bývalé obětavosti a staročeské zbožnosti a v
sobě přinesly značný obnos půl milionu zlatých, aby
3 veškerou nádherou a krásou obnoven byl velechrám
náš sv. Panny Barbory. Hospodin Bůb náš obnovil
dny naše, jako bývaly za starodávna plné skutků lásky
na oslavu Boží a milého našeho národa! Jemu budiž
za to čest a chvála! Opětajíce nejvřelejší dík avůj
Vaší Bisk. Milosti prosíme, abyste ráčil u stupňů
trůnu Jeho Svatosti tlumočiti výraz pocitů nezměni
telné věrnosti a oddané lásky — jakož i přání, aby
všemohoucí Bůh Jeho Svatosti co nejhojnějí žebnati
ráčil všude a vždy. Naší stálou modlitbou budiž
"Bože Lva XIII. nám zachorvejl“

Různé zprávy,
Plnomocné odpustky, plnomocnějšínež

v kterékoli jiné náboženské společnosti, udělují so
v židovských synagopách na „den amíření“ (Jom—
Kippurim). Na ten den židé obřadně zatracují všecky
hříchy, jichž se až do budoucího „dne emíření“ do
pustí a dávají si již předem rozhřešení, Mimo jiné
předzpěvák vyblašuje povznešeným hlasem: „Všech
slibů a závazků, zaklínání a přísah, ať se jakkoliv
nazývají a které jeme dali neb vůbec učinili — od
dnešního dne až zase do příštího dne smíření, jehož
pro blaho svoje toužebně očekáváme — všichni zde
shromáždění předem litujeme, i prohlašují se za
zničeny, za zrušeny, vůbec zu neplatny. Sliby učiněné
nebuďtež sliby, přísahy vykonané nebnďtež přísahami.“
Hned na to celé shromáždění spustí nejvyšším hlasem:
„l bude odpuštěno všemu sbromáždění synů ieraol
ských i příchozímu, jenž jest pohostinu uprostřed
nich; nebo všeho Jidn poblonzení jest“. (IV. Mojž.
15, 26.) V katolické církvi možno dosáhnouti od
pustkových milostí jen tomu, kdo vzbudí upřímnou
lítost nad hříchy již apáchanými, dále kdo má oprav
dové předsevzetí nikdy emrtelně nehřesiti a odhodlá
se mravní i hmotnou škodu hříchem jeho zaviněnou
napraviti. Židé to mají ovšem o mnoho pohodlnější;
ti si vzbadí lítost do zásoby, takže jim její účinky
vystačí na celý rok předem. Může býti náboženství
pokrokovějšího? Luther byl této zásadě doati blízko;
uděloval dokonalé rozhřešení a plnomocné odpustky
i bez zpovědi všem těm, kteří „pevně věří.“ Dle jeho
nápadu totiž pevně věřícímu křesťana žádný bfích
není závadou epásy. Ale tak tento muž přece pokro
kový nebyl, aby odpouštěl již předem hříchy, které
se teprv spáchati mají. Divno dost, že ee o těchto
překvapojících odpustcích nedovídáme nic ani z Časn
ani z Práva lidu, ač se tito kamarádi velmi často
rozepisovali o odpustcích katolických; vždyť přece ži
dovské způsoby jistě výtečně znají, majíce 8 židy
styky daleko těsnější než listy katolické. Ale žel —
my 8e dovídáme o té věci z „Brněnského Draku“,
který nechce míti s židy nic společného a přece
tohle o nich ví. „Pokrokoví“ židé, kde jste, abyste
otevřeně arovnali obřady své s moderními názory?
Čekáme, že snad optimistická Osvěta lidu aspoň ně
kolik židů objeví, kteří poznají, že se církev židovská
nezvelebí třískáním do katolictva, ale nápravou chyb
vlastních.

Vzdělanost uárodů rakouských.
Číst a psát nenmí: v Čechách 5-89/,, na Moravě 7,
ve Slezsku 8:7, v Haliči 68, v Uhrách 49:4, v Buko
vině 79, v Dalmacii 82-8, v Dolních Rakousích 62,
v Hor. Rakousích 6:3, v Tyrolsku 7, v Solnohradska
8:2, ve Štýrsku 20, v Korutanech 29, v Krajině 33,
v Přímoří 47. Nejpokročilejší jsou tedy Čechy.

„Matice Česká“, sbor Musea král. česk.
pro řeč a literataru českou, dostala vlastenecký dar
2000 K, kteréž jí věnoval v uznání dlouholeté blaho
dárné činnosti ve prospěch české vědecké literatury
její zakladatel vdp. Th. Dr. Jindř. Beránek, farář u
Panny Marie Vítězné v Praze. — Z úroků nadace
1000 zl. kněze Jos. Viktorina na udílení podpor a cen
za vynikající díla literatury českoslovanaké z oboru
dějepisu, jazykozpytu a krásného písemnictví byla udě
lena letos cena 300 K slovenskému básníku p. Pavla
Országhovi Hviezdoslavovi, pravotara v Dol. Kubíně,
za jeho vynikající literární Činnost.

Všechny starosty obecmí upozorňujeme,
že třeba abírku svatováclavskou ve prospěch Ústřední
Matice Školské vykonati co nejrychleji a všeobecně,
dům od domov. Dále radíme, aby každá uvědomělá
česká obec ze avých důchodů věnovala každý rok
podle možnosti své stálý příspěvek Ústřední Matici



Školské, která tou dobou jest nejenom nejdůležitějším,
ale také nejdobročinnějším podnikem našeho národa
a de třeba již nyní při zdělávání rompočtů obecních
na to pamalovati.

„Evangelický svaz“ činnostísvouvyrovná
se prašáckému spolku „Gustava Adolfa.“ Dle jedna
telské zprávy na valné schůzi Erang. evszu v proském
Hagenu činili r. 1901 dobrovolné příspěvky na podporu
bnutí „Pryč od Říma. l“ v Rakouska 288.299 marek.
„Rakonský výbor“ přijal 169.062 marek, vydal 164.733.
„Evangelický svar“ má po celém Německu odbory,
které sbírajía vydávají peníze na podporu protestant
ské propagandy. Často pořádají se přednášky, na
nichž přednášejí v Rakousku působící evan eličtí
kněží, říšátí Němci bydlící v Rakousku a fíšští emi
saři (vyslanci) vracející 9e z Rakouska, o termním
působení propagandy. Obyčejně si jednotlivé krajinské
odbory tohoto Évang. svaza vezmou Da starost jistá
města v Rakousko, zabrnujíce je svými podporami.
Jak hnutí toto pokračuje, lze pozorovati na př. v te
plickém okresn, kde dříve býval toliko jeden evang.
farář a jeden kostel a nyní věsk tam sedm evangel.
dachovních, pět kostelů a dva nové se staví. Chomu
tovský okres měl jednoho, nyní má pět evang. farářů.
V karlovarském okresu podporaje fařáře pět nově
jmenovaných vikářů atd. Zo všoho zřejmo, že prušác

ými penězi podporaje ee v našem státě protistátní a
protidynastická politika. Ale naše vláda toho nevidí.
Všeněmcům ajich nohsledům nesmí býti přeceublíženo.

Ovoce lékem. Dle chemickýchrozborůjest
jisto, če červená krevní tělíska obsahují mimo železo
teké vápno, draselnaté a sodnaté soli, bořké fosforeč
any zemeké a síra, čo přecházejí minerální eoli, jichž
lidské tělo postrádati nemůže, po zažití rostlinných
hmot, zejména ovoce a zeleniny přímo do krve a že
nabývá takto tělo nezbytných minerálních eončástí
nejrychleji a nejjistěji. Z toho plyne, že mají zejména
děti vedle jiného požívati i hojně ovoce na místě vše
lijakých mouček a cukrovinek, by bylo jejích tělo zdra
vější, silnější, houževnatější. Mladé tělo, jemuž se ne
dostává minerálních solí, vyvíjí se špatně, jest chu
dokrerné a bývá pak proto železitými tinktarami a
vápenatými fosfáty napravováno. Ale těmito umělými

prostředky dociluje se kýženého výsledku jen zřídkady, hojným požíváním ovuce vyhojuje 86 chudokrov
nost a blednička mnohem snáze a rychleji. Používáním
oroce sílí se velmi i nervy, jejich Činnost se zvyšoje
a následkem toho i duševní činnost se vzpražoje. Ja
blková a hrušková šťáva obsahuje mnoho sílících živin,
krev i srdce oavěžajícího drasla, neréy vzpružající
kyseliny fosforečné a posilajícího vápna, z hterýchžto
bmot zároveň i vlasy, žlač a pro zdar zabů i vlasů
potřebná kyselina křemičitá se tvoří. Slívy, angrešt;
a jahody chovají v sobě mnoho, jablka a hrašky méně
železa. A tak jest patrno, jak blabodárně účinkuje
zralé ovoce v těle lidském, at dětakém neb dospělémi
a poněvadž jest poměrně i laciné, mámeho v hojnost
požívati.

„Sdružování zemědělství evrop
ského“. Je známo,že sdražování zemědělcůk účelům
hospodářským je ve státech evropských znamenitě vy
vinuto a že výsledky jeho jsou překvapající. U nás
bohužel je sdružování zemědělců v podnicích druž
stevních stále ještě v počátcích vývoje. Chtějíc tedy
ukázati na enahy, úkoly a, výsledky sdružování v
evropských zemích, vydala Ústřední jednota českých
hospodářských společenstev v král. Českém v Praze
spisek pod hořejším titalem, který na základě studijní
cesty po Evropě norsky napsali univesitní professor
Ebbe Herztborg a člen sněmovny J. Bull-Tornče a
který z norštiny přeloženje prof. Dr, Arnoštem Krausem.
Cena 2 K. Doporučujeme našemu rolnictvu co nejvře
leji. Lze ubdržeti ve všech knihkupectvích.

Wobrým čistidiem skvrnaod ovoce jesz
podmáslí. Zamazanou látku vypereme v podmáslí a
nečistota zmizí, ovšem není-li zastaralá.

Listárna redakoe.
Do Žiželle. Oou událost při svěcení

sochy dotvrzujete též slovem „prý“. To nám
však nedostačí; očekáváme úplné potvrzení,
pak zaslané uveřejníme.

N. Paka. Vdp. Jos. V. Ještě 10 K.

Kathreinerova o 0 000
sladová káva Kneippova
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Soúj k svému!
Žádné ceníky illustrované; sa
to všem důsť. pp. knělím pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panskýh i dámských,
slatých neb stříbrných, Tulla
atd. — Zlalé zboží, řetězy,ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Oplické sboší,
brejle, skřipce. dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav
začue -- Arančák,
„die řádně

dn hodinářský a slatnický eávodpasír w
ručí se 3roky v ,

ra rerámný v České (Ořebové.

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se zárukou a romesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

z Ku výběru nástěnných hodimpošlu fotografie.

SRB“ Výhodné podmínky platební bes svý
šení cem. *
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První český katolický závod ve Vídní

František Ruber
„Dílna ku vyšívání"a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. 0., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dilného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křestanského, svépomocuého
lidového podviku

„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. v dodavatelvJablonnémmadOrl.č.d.80

doporučeje P. T. veledůst. dachovenstrusvůj všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©.a k. dv. výrobní závod

všech Koptelnich paramenth
praporů a kovového náčiní. — Illnstr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko se zasílají.

=por
Wap“Prodá se 4

velmi levně

10 pletacích strojů.
Josef Mikulášek, Horní Jelení.

Oznámení.
m Zpráva o druhém sjezdě

českoslovanských kafo

líků v Hradci Králové
již se rozesilá.

K tisku upravil Dr. Fr. Reyl, jako 10., 11. a
12. číslo „Časových Úvah“ letošního ročníku.

Tato obsáhlá, zevrubná zpráva, obsahující
142 stran, prodává se pouze po 24 haléřích,
tak že si ji každý účastník sjezdu může lehce
opatřiti. Spis tento osvěží u každého účastníka
milé upomínky na krásný manifestační projev
našeho katolictva a každému čtenáři se stane zna
menitým zdrojem poučení.

Upozorňujeme znovu na důležité, s hlučným
poublasem přijaté řeči:
1. O významu papežství se zřetelem na papežské

jubileum sv. Ótce Lva XIII.
2. O úpravě sociálních a pracovních poměrů děl

nictva.
3. O svépomoci rolnictva.
4. Úkol katolíků ve XX. století.
5. O sociálním působení ženy.
6. O vědě a víře.

Všecky tyto řeči, pronesené slovutnými od
borafky, skytají nám mnohostranné pohledy do
působení, ústrojí a úkolů sv. církve.

Doufáme pevně, že tyto řeči 8 podobným
nadšením budou čteny, s jakým byly vyslechnuty
při ajezdě.

Za četně, již dříve došlé objednávky srdečně
děkuje a další očekává v úctě oddaná

Administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

jaa

o Vždy 50 žiněných matracina skladě.
©
*o
o
oo
©
©
©
3 plněné čistou dlouhou žitnou
o Za čisté plnění žiněmi se ručí.
©

6
©e
©
+
oo

Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žiněnky.

slamou od zl. 260 do zl. 360.
Cenníky zdarma a franko.
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Najdtst biak. konsiatoří doporučenýumělecký závo
Veškeré práce v obora stavby a obnovování ol
tářů, kozatolen, soch, kříšových cest
atd. provádějí sa ve všech slozích golidné a

DŘ

a zrcadel
všech možných drubů, olejomalby a omě

lecké reprodukce. Sochy všech velikostí,
kříže,římsy,lištya různé uměleckévýrobky.

Veškeré druhy papíru,
ý psací, kreslicí a školní potřeby, alba, kassety,

fRvížky modlitební, obrázkové a obcbodní atd. atd.

— DOPISNICE—

PYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVY

voskové
vičky kostelní i polovoskové

doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradei Král.
Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučený

p“ Ordinar. listem nejdůst. bisk. konsistořev Hradci Králové<a
z roku 1888.

Doporučnje veškeré výrobky voskářské: Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejjemnější druh kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

BB“ Zvlášíní nabídkou na přání ochotněse poslouší. "NE

Závod poctěn dne 12.září r. 1902.návštěvon Jeho Ercelence pana Karla
braběte Coudenhove, c. k. místodržitele v království Českém.
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Pravé, vyleželé burg.

mmm VÍNO mmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80 hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

Em

a Velký výdůr
1 zlatých a stříbr.

skvostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn. hodin

v krás. provedení
doporučuje - - 

TON

JAN —
KALIS

kodinář a zlatní: $8

v Rychnověp. K.
přisežný znalec

c. k. okr. soudn
Obrázkové

cenníky zašle.

Na velkostatku Chrasti
u Chrudimi nalezá se několik
set prost. metrů dříví;po
lenového, smrkového, jed
lového a menší částka borového
vesměs dobré jakosti ku prodeji.

Ctěné dotazy pánů kupujících
přijímá lesní správa velkostatku
Chrasti, pošta Chrast u Chrudimi,
do konce měsíce října £. T.<————————
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Bvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčíní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se na požádání franko zašlou.

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouřeni.

Ladný tvar,
levná cena.

K dostání
ve všech obchodech

s dýmkami
v Rakousko-Uhersku.

ZÁKONNĚ „První česká továrna
CHRÁNĚNO. dýmek

PATRIA A,Patrnáa syn
-. w Jaroměři. 

Založeno 1842.

Prvni výroba

věžníc

K+ v Čáslavi
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 věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

| Továrnawm
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

UL Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě [A3

Nd dříve sávod na sužičkováné ovoce, salošený VĚ)
PE». 1896, nejstarší svéhodruhu v s,

i — nabízí —
b lék řabinku

Ka punše, tikéryMsladkéovocnébílé i červené, víno ukové (medici
Uiht vinastadkáavíno Šumivé(impaňské.)
Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takové
jakosti welmi lev koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medaslle, a mnohými ji
nými diplomy správem rašení slaté madaille

| Vzorky zdarma a franko.

Hlavní závod:

Fora Kutná
proti Vlad. dvoru.

Aírtus

Podzimní novinka pro pány
na obleky a ulstry moder

ního vsoru a barvy.
Hetr zl 3-20.

Me úplný oblek 3 m.
Vzorek této látky, jakož

1 bohatý výběr moderních
drahbůna obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd

Nejtrvanlivější | ""'í frsnkozašlou.
že jsou Prmi český zasíl. sárod

OBSCARIA A .
ŠEVRO. Ed. Doskočilaw Chocni.

Látku v kuse lze viděti
v mém závodě v Praze, ve
Vodičkově ulici č. 23. n.
(vedle vyšší dívčí školy).

cídíme-li je krémem
neb jemným olejem.

Již letošní v nejjemnějším enkru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

vánoční odporučuje vzhledem k této uastávající
době velect. P. T, obecenstva ka provedení foto
grafických obrazů všech velikostí a všech způsobu
nejchvalněji známý závod : J. F, Laughang, c. a k.
dvorní fotograf v Praze, Vodičkova olive čís. 37.

Král. Hradec. Plzeň, © Budějovice,

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,“Jii

PE“ Božíhroby,"ij
PEB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Najmu krám
v obchodním městě pro obchod mate
rlalní, kde dosud materialisty není. Na

bidky pod zn. N. G. 17 Pecka.

Jan Horák,
soukeník 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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Páni kuřáci pozor! Nedostižitelný požitek.
Jedině z nové patentní, všeobecné oblíbené

dýmky Ideál
i

vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, lahodné a ne
škodné kouření, jelikož se kouř hned na prvním
místě čistí (ochladí) a škodlivého nikotinu sprostí.
Znečistění odlivky vyloučeno. ©kus K 1'40, 3 kusy

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonín,
obchodní a zasílatelský dům.

Kostelní náčiní
BEE“ vlastní výroby"Jí

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovn

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

PACO

Výhradně pravý

malinský křen
v pošt. baličkáchfranko

5 kg. 15 kořenů . . . . 6K60h
5kg. 20 kořenů . < . . 4K56h
5 kg. 25 kořent . . . 4K2h
původní otepě po 10 kg. těžké, dráhou,
nevyplacené, po 6 K za otep, ve větším
levněji — zasílá dobírkou přes 60 roků

ee) stávající závod výhradně malín. křenem

JM, Jireček v Kutné Hoře,



Předplatné na čtvrtí roku 2 k sok
Číslo 45. | , na půl roku $ 4 — A

ToExcellenepán nemá rád,
Byl jeden zámecký kaplan, který ob čas

a vrchností obědvával. Ze začátku, než si na
ty parkety a koberce zvykl, byl ostýchavý a
málomlavný. Pan baron ho měl velice rád, že
to je „begcheiden“ — skromný — kněz. Ale po
nějakém čase se mu jazyk rozvázal. A když
pan baron někdy o náboženství a někdy o
české národnosti projevoval své „vyšší“ ná
hledy, osměloval se kaplan a vykládal naproti
tomu náhledy své, Brzy pozoroval, že se pan
baron k němu velice chladně chová, ba že při
jednom obědě ani slovíčka k němu nepromlu
vil. To pana kaplana mrzelo, a ptal se starého
komorníka, co že to je, že pan baron takhle
8e k němu chová. A zkušený komorník ma
řekl: Velebný pán panu baronovi odporuje a
to excellencpán nemá rád.

Nevím, zdaliž pan kaplan přestal odpo

ale historie tahle mi napadla, když se p. mi
nistr Kórber na české poslance tolik rozzlobil,
a když již muoho dní ani slůvka pro ně nemá.
Kdyby ta byl býval Dr. Pacák, byl bych ma
tuhle věc ihned vysvětlil slovy: Páni odporují
a to excellencpán nemá rád.

Ale já jsem svůj příběh uedopověděl. Pau
kaplan řekl tehdáž komornikovi: Ale excel
lencpaní mu taky odporuje, a na ta se nehněvá,
té hned přisvěděnje. Na to komorník: Velebný
pan a excellencpaní to jsou rozdily.

A podobně to je s panem Dr. Kůrbrem.On je jako věrný choť zadán straně Všeněmců.
Ta je mu excellenepaní, a jak ta odporuje, tu
excellencpán hned přisvědčaje. Český národ a
excellencpaní velezrádkyně to jsou rozdíly!
Český národ má být „bescbeiden“, skromným a
málomluvným, pak by bylo všecko dobře. Má
mít na vlas takové náhledy jako Jeho Ex. p.
Kórber a pak by se excellencpán na něj usmí
val, ba on by jako loni třebas zase do Praby
přijel a s každým, kdo by uměl německy, by
se po celý oběd bavil. Ale takhle to nejde!
Čechové excellenepánovi odporojí a proto si
to masí nechat líbiti, když excellenepán k nim
nemluví a se hněvá.

Jen aby nepřišla hodina, jako se to stalo
jednomu panu professorovi, který študentovi
vysokých škol řekl: Uberhaupt sie werden
echweigen — Vy budete vůbec mlčet! A štu
dent mlčel; ba mlčel i když byl ku kollogiu
— ku zkoušce na způsob rozhovoru — volán
a podotkl: Co pak zapomněli, že se hněváme?
Já myslím, že přijde chvíle, kdy pan ministr
Kórber bude chtít mít přece zase s českými
poslanci kolloguium — rozhovor. Já být na
jejich místě, ihned bych mu odpověděl: Ale
Excellenci, co pak zapomněli, že se hněváme?ř
Ano jedna radikální duše našeptává, aby excel
lencpánoví řekli: My jsme Češi, chtí-li s námi
hovořiti, mluvěj' s námi česky. Německy nebu
deme a nebudeme mlaviti. Když excellencpán
myslí, že i v Čechách má každý úředník uměti
německy, tak by to byla zcela správná věc,
aby zase ve Vídni uměli úředníci 8 českými
příslušníky rakouského státu mluviti česky.
No ale, tohle vím, že by excellenepán teprv
neměl rád, a proto se z tohoto rakouskobor
ného radikalismu ihned kaju. Ale onen pan
páter v mém příběhu neopovažoval se panu
baronovi odporovati jen, když mlavil o národ
nosti, nýbrž i tenkráte, když vyšší své náhledy
vykládal o náboženství a církvi. Že naše vláda
8 exčellenepánem Kórbrem v čele má o církvi
„vyšší“ náhledy, než sami, nedím páni páteři,
ale i než biskupové, to je známo vůbec a
z chování se vlády k štvanicím „Pryč od Říma“
zvlášt.

Komorníci vrohnostenští vědí často více
než úředníci, když totiž panstvo příliš nahlas
mluví. A tak se taky přihodilo, že po jistém
lista rakouských. biskupů na nejvyšší místa
aslaném, v němž se o Štvanicích „Pryč od
ima“ řeklo, že to je práca pro Prasko, excel

lencpán v jednom paláci příliš nahlas mluvil.
A tak vyšlo na jevo, že z celého toho pokusu

l

zůstalo jen zpečetění té staleté pravdy, že se
rozličná excellence na církev katolickou čili
na její zástapce líbezně usmívají, je-li beschei
den — skromná a málomluvná. Jakmile však
se církev opováží míti jiný náhled, než vi
deňské kanceláře, tu je po úsměvech, a nemusí
k tomu být ani komorník, aby katolíkům ra
kouským vysvětlil: Vy odporujete a to excel
lencpáu nemá rád.

Jenže běda státu, kde to takhle chodí.
Kde nejlepší přátelé státu jsou v nemilosti, že
NOodporují,“za to však velezrádci všeliké přízní
se těší, tam je strach, že se to se státem
schyluje ku konci. A kde se varovný hlus bi
skupů odbude tak, jako se to právě v Rakousku
děje, tam se zdá, že sama Prozřetelnost Boží
jiné poměry států a národů chystá.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 5. listopadu.

(aStará s novou“ na prašské rudnici. — Jak mají
nejméně povolaní svelebovatelénašich poměrůplntu
v kole. — Posnámky ke svrácenosti stávajících

poměrů.)

Doplňovací volby do sbora obec. starších
král. hl. města Pruhy odbyty byly v minulém
týdnu docela klidné a tiše, Na Starém Městě
a na Novém Městě, kde strana staročeská uza
vřela s Mladočechy kompromis, prošly kom
promisní kandidátní listiny hladce. Na Starém
Městě postavili se proti ní sociální demokrati
a tu jejich židovský kandidát p. Dr. Meissner
dostal jeden celý blas. Na Novém Městě po
stavili proti kompromisní kandidátní listině,
již přijala strana staročeská s frakcí pana Dra.
Vojtěcha Friče, Mladočeši frakce p. Dra. Edv.
Grégra a Hamáčka kandidátní listinu vlastní,
která však zůstala v menšině dosti slušné. Na
Monším Městě prošli kandidáti mladočeští s
advokátem a poslancem Dr. Lad. Pinkasem v
čele. Tuto porážku zavinila okolnost, že v této
čtvrti města katolicko-konservativní strana re
presentují protestanté. Latos opětně řídili zde
volby a většina voličstva se od takovéto ko

kteří následkem toho obrovskými většinami
prošli zrovna tak, jako na Hradčanech proti
kandidátu konservativnímu ohromnou většinou
hlasů kněžských prošel kandidát mladočeský.
V Josefově čili Židovském městě následkem
nedostatku vhodnějšího kandidáta zvolen byl
p. Dr. Jak. Scharf, jeden z nejhorlivějších vzně
covatelů a udržovatelů antisemitismu v Praze.

Těmito volbami doplněný sbor obecních
starších bude z jara voliti nového primatora,
jímž bude zvolen nepochybně dle výsledku těchto
voleb primator dosavadní p. Dr. Srb a jisté
změny stanou se snad v osobách dosavadních
Pp. náměstků, kteří nejspíše že budou nuceni
ustoupiti osobám novým. Podle toho dá se
krátce naznačiti stav pražských obecních zá
ležitostí ve všech směrech a ohledech doznáním,
že je „stará 8 novou“.

Zajímavo jest, jak se v Praze v poslední
době osvědčilo pořekadlo, že má každý raději
nejdříve zamésti před vlastním prahem. List
sociální demokracie „Právo lidu“ a orgán do
davatelů „panenské krve „Čas“, neměly v po
sledních dnech ani dosti široké huby, aby po
stačily podle citů ušlechtilých svých srdcí na
dávati lidem, kteří jsou neblahé afóry ve sva
továclavské záložně — vzdáleni. Avšak, jak je
viděti, mají posměváčkové obyčejně velmi
krátké nohy.

V závodě, k němuž „Právo lidu“ přiná
leží, schválně či náhodou větrali a tu otevře
nými okny vyletěl pan řiditel s panem poklad
níkem v jedné osobě. Avšak zde, když nalezli
v pokladně nedostatek 1000 korun, to nebyla
docela žádná krádež, to nebyla defraudace, ale
to bylo jenom pouhé — — „manco“. Že to

[nserty se počítají levně. :
Obnovavychází v pátek v poledne. - Ročník VITI.

nebyla žádná „krádež“ nebo „defraudace“, tomu
nasvědčuje okolnost, že pachatel toho „manca“
v pokladně scházející peníze nahradil dříve,
než-li to bylo sděleno — trestnímu soudu.
Aaby tyto veselé výklady o nepříjemném ka
sovním nedostatku v závodě „Práva lidu“ byly
okorunovány, prohlašuje jejich původce, který
přes tu chvíli českou veřejnost acházením sa
o poslanecký mandát obtěžoval, pan Reis, že
prý on peněz těch ani pro Bebe, ani pro svou
rodinu nepoažil|

Čerti neviděli takovéhle pucování umou
něných rukou! Paní Ortová také nevěděla, že
její pan manžel ve svatováclavské záložně bere
a pro koho pobrané peníze potřebuje, on je
sám také neprotrávil a kdyby teď pan Ort vstal
z hrobu a zasílal listům na své očištění „za
slána“, že on peněz těch ani pro sebe, ani pro
svou rodiau nepoužil, každý by se mu vysmál.

A jest nemožno, aby při této vřavě ne
spolupůsobil prokázaně nejnemotornější z praž
ských deuníků, kterému, ač již v květnu vrahy
hostinského Wolfa, vojáky Otcovského a Čačku,
oběsil, předce takto nabyté provazy oběšenců
žádného štěstí nenesou! Ten má nyní hody,
při nichž ua všechny strany svou již příslo
večnou „nešikovnosti“ hází a plýtvá. „Čas“ toiž
lomí rakama a bouří, že prý ve straně sociální
demokracie musí býti „kasír pána Krista“,
čímž chce říci Jidáš, který prý podrobnosti o
onom „manen“ v pokladně „Práva lida“ jiným
listům prozradil. Podle toho nářku „Času“ má
se každé darebáctví „bratrovo“ skrýti!

Vůbec „Čas“ hraje v posledních defrau
dačních aferách jako roli hloapého Augusta.
Co jenom se nanadával zejména prof. Drozdovi!
A zatím jedním z nejpřednějších ctitelů, chrá.
něnců a satelitů tohoto „Časem“ nyní proklí
naného Drozda byl důvěrný přítel pana re
daktora „Času“ a vážené jeho rodiny. Máme
ho jmenovati* Pan sekretář křesťanské Aka
demie by mohl pana redaktora „Času“ přátelsky
napomenouti, aby se nedělal směšným! Vždyť
spolky atd., v nichž onen pan redaktor hrál a
dosud hraje vynikající a slavnou úlohu, měly
ve svatováclavské záložně t.j. pod protekto
rátem páně Drozdovým „svou Prahu“, jsouce
od ní štědře podporovány atd, Proto, když
nyní studni, z níž se panstvo dost napilo, na
dávají, vypadá to velice hloupě.

Nejhloupěji pak vyhlíží, že na jedné straně
„Čas“ neanavně volá po uvalení konkursu na
svatováclavskou záložnu a na druhé straně
osoby, jež viděly vezn.m její členů, tvrdí, že
pod prapor sv. Václava ze klerikálního koryta
chodili se napájeti také i protestanti, dokonce
prý s p. Drem. Herbenem v čele, který jest
prý také členem svatováclavské záložny, z níž
si prý snad ke všemu na vydávání svých pro
tikatolických málomocností a politických zby
tečností vypůjčoval peníze. Vedle něho tvrdí
se podobné věci o celé řadě jeho politických
kamarádů, mezi nimiž nescbází ani p. prof.
Masaryk, na jehož ručení si různé osoby z jaho
okolí ve svatováclavské záložně peníze vypůj
čovali.

Byli bychom — jako jsme činili doposud
— o této věcí slušně pornlčeli, kdyby redaktor
„Časa“ sám si břicho ve svém orgánu „pro
zvelebu veřejného života“ nepáral. Naposledy
se dokonce ještě ukáže, že svatováclavská zá
ložna bylu vlastně ústavem „pseudoklerikálním“,
který na katolících peníze lákal, aby je všeli
jakým nepřátelům katolické víry — půjčoval
a rozdával.

Bouření „Času“ proti nešťastné záložně
jest za dnešní doby tak hloupý žvást, že nestojí
leda za odkopnutí! Praví se, že „Čas“ jest
orgánem českých židů a českých protestantů.
O těch doposud platí obecné minění, že jsou
to lidé chytří a opatrní, proto všeobecně pře
kvapuje, jak je to možno, aby mohli míti tak
nemotorného žurnalistického zástupce, jakým
ge neunavně ukazuje býti zrovna „Cas“.

Bylo by škoda, trochu se za nynějších
ematných časů nepoveseliti a nepobaviti ko
medil, již „Čas“ a „Právo lidu“ docela vážně
hraje v domněni, že je někdo pokládá za or



y Seriosní a že jejich přetvářkám věří.
to neškodí, trochu se jim vysmáti.

** .
Dočkali jsme se skutečně časů smutných.

Lidébynejradějiutráceliarozhazovalipeníze,
které nejsou jejich, anebo kterých nemují, bez
ohledu na to, jak to 8 nimi jednou dopadne;
každý se stará o druhého, ač má míti přede
vším starost sám o sebe, jak vlastně vyhlíží;
nikdo nechce býti ee svým stavem spokojen,
což jest právě nyní viděti, když se v Praze
koná před zemským trestním soudem přelíčení
s pvavodníkem, jehož pomocí 8e dalo nebo
dáti chtělo na sto majetných rodin — „nobili
tovati“. To jest skutečně smutné divadlo!
Když z dělníka, z řemeslníka přičinlivostí jeho
stane se majetný muž, tu rodina jeho na mistě,
aby si toho vážila, že blahobyt její dobyt byl
poctivou prací prostého otce, hledí tento vlastně
vznešený svůj původ, který jí je najednou
nízkým, zastříti a zatušovati — nobilitací.

Jak jsme na těchto místech své doby již
poukázali, panoval za posledních let u nás po
šlechtických predikátech hotový shon. Pět „ga
nealogických“ kanceláří v Čechách pracovalo
na výrobě „talmišlechty“, sta tisíce byly na
tyto hříčky vyházeny, marné bylo napomínácí
a varování erbem posedlých a nyní má přes sto
rodin z ostudy kabát, jejž ani vnukové neroz
trhají. Sledovali jsme po deset let tento shon
po predikátech a věru by jeden nevěřil, jak
je to možno, že ti a ti, jinak rozamní lidé,
mohou věřiti slibům a nbezpečováním osob,
jejichž první otevření úst prozrazuje drzost
nebo hloupost. Avšak marno bylo mlavit'
Zrovna tak, jako jest dnes marno mluvit a
poukazovati k tomu, že tamhle ten člověk má
800 zl. ročního platu, že z toho vydá 2000 zl.
na domácnost a ještě si z toho 4000 zl. za
hospodaří! To jsou také a nás čáry a kouzla,
že si mnozí lidé v posledních letech tak zna
menitě pomohli a zatím vidíme, že se z toho
vyklobávají krádeže a podvody.

Dnes možno koustatovati u nás spole
čenský krach, který bude míti v zápětí krach
hospodářský, krach politický a i krach vě
decký. Společenský krach jeví se ve všeobecné
vzájemné nedůvěře jednoho ke druhémo. Krach
bospodářský jest již přede dveřmi, neboť po
měry hospodářské byly u nás v posledních
dobách k nevydržení napívány, tak že při na
stávající a již namnoze jevící se finanční tísni
bude mnoho těch, kdo se budou museti zby
tečných salonů vzdáti a jimž bude ekvypáž
prodána. Krach politický zahájili páni poslanci,
o jejichž vedlejších příjmech bylo v poslední
době všeobecně veřejně s rozhořčením pojed
náváno. Krach vědecký také se nedá zadržeti,
aby nedošlo k odsouzení počínání si vzájemně
se podporujích koterii, které pod zástěrou
pěstování vědy vyhledávají osobní zájmy.

Tím nedíme, že je snad celá naše spo
lečnost zkažena. Nikoli! Známe sta mužů jako
z kararského mramoru vytesaných. Avšak naše
mladá společnost podle zákonů přírodních
kvasí a vyhání na povrch Šut a pěnu, jež masí
býti od zdravé podstaty ostatní společnosti od
děleny. Proto nikdo se nemasí toho děsit, když

FEUILLETON
Matka umírá.

(Dušičková vzpomínka)
Píše J. S-a.

Kratičký telegram z Moravy, který stačil
otřásti celou mou bytostí; roj pocitů nejpalči
vějších zaviřil ve všech cévách. Rychle do vlaku,
okamžité na cestu až na druhý konec sesterské
země, mám li ještě spatřiti matku živou| Nevěděl
jsem před tím, jaký bude účel první mé cesty na
Moravu. Poněkud jsem se potěšil, když na jedné
stanici ke mné přisedl bratr, jejž telegram stihl
jinde... Vlak supal rychlým letem k Hulínu.
V ranní sluneční záři se vyhoupl před naším
zrakem na obzor posvátný Hostýn, lemovaný
temnými hvozdy. Zatou horou na místě odehlém
na nás čeká chorá matka; do šumu lesních veli
kánů snad se mísí její beznadějné volání po nás
dvou; kdož ví, zda právě v tomto okamžiku se
její zrak neobrací v sloup. Počkej, duše drahá,
aspoň ještě chvíli, vždyt jsme již tak blízko; aspoň
tak dlouho setrvej, pokud Tvou mozolnou ruku
vděčně nepolibím. Teď teprve měl stařence na
stati život bezstarostný; po dlouholetém dření
začínala míti pohodlí, ale nyní se vším je snad
konec.

A vlak zahaléný v bělavý chvost čpavého
dýmu barašil, chřestěl jednotvárným | taktem.
Stejnoměrné klapání jeho rozjetých článků příšerně
zapadalo v duši sklíčenou. Připadala mi nezkrotná
energie obrovského stroje jako neúprosný lidský
osud. Řekl bys vlaku: Posečkej trochu, abych se
mobl aspoň chvilku porozblédnouti po krásném
úbočí, jež se před mým zrakem jen na okamžik
rmihlo, Ale chladný stroj nezastavíš nejlichotnějším
laskáním. Jen ku předu, ku předu, rachotí kovová

hopřežrení ty neb ony zvěsti, jichž se nenadál. Že různé nesprávnosti na všech stranách
pukají, to znamená, že nastává opět doba po
řádku. Co je nezdravého, co je špatného, to se
patrně déle tajiti nedá,

Obrana.
Bílá Hera přestává býti bohudík již

modlou vzbuzující ztřeštěné klanéní. „Vlaste
nectví“ stavů poražených jest již znamenitě a
nestranně osvětleno i od historiků protestant
ských. Česká země byla vydávána oa pospus
měšcům cizozemců od samých etavů již dávno
před katastrofou; lid nesčetnými daněmi k vůli
cizím dobrodrubům vyssávuný tajné vi přál,
aby bezcitná naše šlechta neunikla pomsté zu
své lakotné vydírání. Věc stavů byla cizí nej
širším vrstvám českého obyvatelstva; ani
v okamžiku nejkritičtějším nechce šlechta vésti
peněžní oběti sara a nebledí si nakloniti srdce
národa polehčením selského jařma. Nedilnost
korany 1 jiná politická práva uušeho národa
jsou hazarduě prosaickou aristokracií k vůli
úsměvu cizinců zadávána. Kdo by nazval osud
takových „vlastenců“ tragickým? Horši věot
jest, že jejich rejdy oduesl celý pokojný národ
a že následky tureckého hospodářství stavů
cítíme doposud. Při tow nám napadá povšechua
otázka: Kdo byl největším škůdcem naší vlasti
od dávných časů až do století nynějšího?
Řekne se, že Němci. Než zpytujme trochu
vlastní svědomí. Zda musili Přemyslovci tolik
Némců do Čech sami volati a k vůli jejich
prospěchu domácí lid atlučovati? Hrozné osobní
spory Přemyslovců pustošily český stát a jako
nejvyšší rozhodčí voláni od Čechů němečtí
císařové. Lakota Šlechty a zráda Milotova při
pravila pád mocnému Přemysli Otakaru IL. a
následek této tragedie — strašné pustošení
země Branibory. A nikdo nedovedl tak bar
barsky ničití pomníky naší slávy a knltary,
jako se dálo právě od synů této země za doby
husitské. A zase samy české sekty husitské
volaly proti sobě opět ua pomoc jen Němce.
Plno německých lupičů pod pláštikem tabor
ského kalicha drancovalo Českou zemi. A v
pozdějších časech právě čeští bojovníci za
bídný žold pomáhali Matiáši oslabovati moc
svých krajanů. A kdo škodil později Čechům
víc než Šlechta? Při tom nejprudčí stavovská
třenice. Za Vladislava, Ludvika a Ferdinanda
německá menšina v Čechách bývala by úplně
malomocná, kdyby se sami Čechovéo její tno
hutnění nestarali. V slepé Krátkozrakosti 88
počali stavové protestantští až příliš milisko
vati s německými souvěrci a 8 postupem pro
testantství rozvíjela rychle svou činnost ger
manisace; nikdo se | tomuto kmenovéma
útoku nepostavil vážně na odpor. A v nejkri
tičtějším okamžiku nechali němečtí „přátelé“
své české spojence ua holičkách. Katastrofa
byla vinou sarmých Čechů neodyratnou. Karel
ze Žerotína vše velmi jasně předvídal. A jakou
zkušenost si z těchto nepěkných zjevů bereme
pro dobu přítomnou? Nadávání Němcům ještě
————-—-—-—-—-—-—-—--—-——————-—-———————————————

nestvůra a tobě zbývají jen upomínky na místa,
jež ti nedávno před zrakem zmizela. Vzepři se
tomu šílenému chvatu, skoč dolů a budeš zabit,
Nezbývá ti než s ostatními cestujícími stejně do
spěti cíle. A tak i ten lidský život nás pudí ne
ustále v před; těžko zabrzditi na místě, jež by se
nejlépe libilo a chvíli si zde oddechnouti; ne
úprosné potřeby a nutnosti nutí šílené páditi za
obrovskými davy lidí jiných a vystoupiti z řady
nemožno. A na poslední štaci, společnou lidem
všem, dojeti musíš, kdybys se bránil sebe více,
Uloženo jest jednou lidem umříti, člověk narozený
z ženy, krátký žije čas, naplnén bývá bědami
mnobými. Tyto věty Písma kroužily stále blavou
a vlak, jakoby svým odměřeným rachotem při
svědčoval: tak tak, tak. Co všecko ješléěmá matka
měla v plánu a co všecko k jejímu potěšsní ještě
bylo chystáno od její dětíl Ale běda, jestliže vlak
jejího života se zastavil právě v poslední stanicil
Co opomenuto v jízdě minulé, to již zanedbáno
navždy; a jestliže jsi drahou živitelku dříve někdy
zarmoutil, jen palčivou lítostí jí nyní můžeš dáti
dostiučinění, o kterém sama bohužel již neví.

elezniční stroj stoupal k Holešovu. V nád
berném slunci se leskl Hostýn jako maják naděje
v duševních čbmurách, sklíčené srdce při kašdém
pohledu na posvátný vrch poskočilo teplou útěchou.
Svatá Matičko, jejíž přímluvou osvěžena byla vy
prablá ústa křesťanských bojovníků, vypros vláhu
dokonalé útěchy pro duši nyjícíl Tvůj Syn do
vede i tenkráte změniti drábu našeho osudu, když
se zdá, že na některém srázu pouti naší hrozí
katastrofa neodvratná, Před vlakem se mihlo několik
chudé oblečených, vychrtlých lidí. Snad na někte
rého z těchto nuzáků si nikdo nevzpomíná; některý
z nich touží sám, aby ho Bůh vysvobodil z údolí
slzavého. Kdybych takovému řekl, aby aspoň
několik dnů svého živote ze nějskou odměnu
daroval mé matce, učinil by to, jen kdyby to bylo
v muci lidské. Marné přání; mnoho věcí si na

vlastenectvím necí; také ten Bpatněvlastenectví
rozumí, kdo se spojuje e živlem semitským a
protestanty německými na utlačování pokrev
ných bratrů katolických. Hrozné politické roz
tržky, jež námi zmitají, nejsou také právě
známkou veliké kultarní vyspělosti a poznání
národních potřeb. Bezpáteřná, fangličkářaké
hesla bez skutečného nadšení a plodné práce
sevšední a více škodí než prospívají. Stavové
mluvili před Bílou Horou o vlastenectví pře
mnoho a kam naši vlasť přivedli? Za Karla
IV. se o vlastenectví mnoho nemluvilo; kašdý
považoval vlasteneckou práci za samozřejmou
povinnost, k níž nabádati netřeba. A přec bylo
vlastenectví tehdejší větší než před katastrofou
Bělohorskon i než — vlastenectví dnešní. Kóž
si náš národ vezme výstrahu z chyb minulých;
uzná li epravedlivě, že musí napraviti chyby
nejprve va vlastním středa, půjde za svým roz
vojem zdárněji než doposad. Svorná, poctivá
a bdělá práce nás zachrání i před nejsilnějšími
útoky vnějšími.

Časová politická kapitolka. Ostrý
vítr vane z Vídně do vlasti naší a zdá ae, ja
koby svým mrazivým dechem měl zničiti po
slední zbytky našich politick+ch práv. Co se
popsalo a potisklo papírnařečmi našich národ
ních zástapcův a přece je čím dál hůř! Před
nedlouhým časem byl zrádcován dr. Rieger i
nedospělou mládeží pro své punktace a hle,
jeho dědicové v purlamentě doveslovali skoro
zcela na mělčinu, odkud není hnutí. Vídeň se
vysmála frázovitému hobaření a bezprogramo
vému tápání našich parlamentních zástapců,
vystihnuvši dobře rozdíl mezi strojeným nad
šením mladočeských úst a skutečnou prací
těchže lidí. Pánové po „nejvřelejších“ řečech
skvěli se při hlasování málo vlasteneckou zdrže
livostí; i tenkrát často při hlasování scházeli,
když ae rozhodovaly otázky nejdůležitější. Z
výhod naší kovstitace těží pouze všeněmečtí
Štváči, poněvadž pouhé strojené nadšení našich
poslanců není ještě parlamentní prací. Kdy
bude za těchto okolností národu našemu vrá
cena aspoň čásť těch práv, jakým se těšil za
Karla [V.? Tento pravý otec vlasti bez dlouhých
vlasteneckých frází dal Čechům takovou samo
statnost a tak velikou politickou moc, že jsme
jí neměli nikdy před tím ani potom. Obratnoa
diplomacií semk] naše země korunní v pevný
svaz a dokázal, že země korany české mohou
zcela dobře existovati a znamenitě hospodářsky
zkvétati i bez Němcův. Dle jeho rozhodoatí
všecka závislost Čechů na německé říši jest
zrušena. Král český panuje zcela samostatně;
žádný občan českého státu nesmí býti pohá
pěn k soudům říšským. Kdykoli něco císař
německý nebo sněm říšský nařídí, platí to pouze
pro říši a nikoli pro stát český; ano císař
nemá ani práva vetapovati do českého území.
Jedinou upomínkou na bývalý poměr Čech k
říši bylo právo českého krále, voliti německého
císaře. A toto právo si nemusil král český vy
kopovati žádnou povinností, žádnou obětí.

A od zlatých dob Karlových se jazyk
český stávul v státě českém nikoli rovnocenným,
ale pannjícím. Až do času Ferdinanda I. byly
Čechy chráněny od politického útoku němec
kého jak na severa tak na jihu. Když pak

o
světě můžeš za penize poříditi, ale příchod sarti
sni na chvíli největším: obětmi nezastavíš. Jistota
života, nejvzácnějšího pozemského statku lidského,
závisí vždy jen od milosti Toho, který jej dal;
a Tvůrce skoro vždy překvapuje svým příchodem,
odnímaje život z nenadání. A kdo strach před
naším nevyhnutelným skonem může zase zmírniti
a osladiti, než Ten, jebož pokynem byneme? Du
nejbustších chmur, jež duši naši obklopují při
smrtelném loži, proniká určité, triumfilní slovo
největšího těšitele lidstva: Kdo věří ve mne, byť
by i umřel, živ bude na věky. A nyní přijďte
filosofové z celého světa, vyložte mi celé systémy
svých světských dohadů a rcete sami, zda aspoň
některá vaše myšlénka může srdci podobný pokoj
při loži umírajícího uděliti, jako stručná, prostá
slova Toho, jenž nikdy neklamal, Zde žádná tá
pavá theorie lidské srdce bolem sevřené neuklidní;
tu musím míti slib naprosto určitý, pronešený
bytostí takovou, která jej vždycky vyplniti chce i
může. A moje matka za všecky útrapy snad by
měla míti odměnou jen chladnou broudu?

Vlek mírnil svůj běh před nádražím btace
poslední; tmavé obrysy lesů stávaly se zřetelněj
šími. Čím blíže jsme byli u cíle, tím větší bolestí
se nám brdlo svírelo, Brzy již tísnivé rozpsky
rozuzlí pohled na lože mstčino. Snad minutou
zmeškáme její požehnání a rozloučení, snad se
právě v tomto okamžiku její šedivá hlava bolestně
rozhlíží, proč zemříti musí tak daleko od rodného
místa v pustých, zamlklých hvozdech jako v za
kletí. Ale nikoliv, není to možno; dobrotivý Bůh
nedopustí, aby skonala, nerozloučíc se s dvéma syny,
kteří již již náručpo ní vztahují, A jestliže se Jí
ulevilo, přivezeme ji domů, vezmeme ji z nezvy
klého, drsného podnebí, a pak v rodném místě
okřeje jistě; na to se nemůže zřetel bráti, že po
ní v těch širokých hvozdech budou teskniti tři
děti jiné; vždyť v té pustotě se ji náležitého oše
tření dáti nemůže ani při nejlepší vůli.



Čechové zvolili (1626) Ferdinanda 1. za svého
krále, dobrovolně přispěli k utvoření nynějšího
Rakoneka, majíce důvěru, že tento krok ne
bude škoditi svéprávnosti českého státu. Fer
dinandovi I. předložili stavové výsnamné vý
Jimky. Teprve po přísežném stvrzení zřízení
zemského nový panovník může dosednouti na
trůn český; sídlo své bude míti včeském krá
lovství a odjede li někdy z nutné potřeby ze
země, budou spravovati zemi úředníci sačmem
k tomu arčení; veřejné státní úřady možno
uděliti toliko Čechům přirozeným, v jednání
o záležitostech koruny přibírati bude panovník

nze rad příslušníků české korony; žádný
Čech nebude potabován k soudům cizím; 86
sazenínejvyšších úředníků může se státi skatkem
toliko se svolením zemské rady; král bode
dbáti o jednotu české koruny a co ze statků
korunních odprodáno, to nechť hledí zase k
celka připojiti.

Tedy Ferdinand I. vstoupil na trůn český
za podmínek dosti tuhých, které mu mobl dik
tovati jen národ zcela samostatný a sebevě
domý. A přece tento bystrý panovník výhrady
české podepsal, poněvadž věděl, že přes to vše
Čechy budou základním kamenem k příští mo
hutnosti jebo rodu. V pozdějších letech usiloval
Ferdinad o těsnější sblížení svých zemí dědič.
ných, Uher a Úech, aby se snáze daly zasta
viti pokroky tureckého výboje. Leč Čechové se
nechtěli dostaviti k sněmování ani do Vídně
ani do Liuce, aby de nezdálo, že jsou jaksi na
Jižních sousedech německých závislí. A Ferdi
nand proti protestům českým nezmohl nic, ač
se zde jednalo celkem jen o formalitu. Jest
však toto odmítavě stanovisko stavů českých

řec jen velice významné, povážíme li, jak bylaideň proti Čechům slabái po založení moc
nářství Rakongsko-Uherského.

Hamižnými stavovskými sváry ovšem po
čali kopati Čechové své samostatnosti hrob;
byla-li největší čásť národa od vlastních kra
janů zotročena nevolnictvím a jestliže i priví
leje měst vinou naší šlechty byly vládou po
bitvě u Můhlberka (1547) vydány v Šancepřís
nému trestu králova, bylo v tom viděti pra
málo porozamění pro společné blaho národní.
Sobecké spory vířily u nás od té dobyiv
dobách nejkritičtějších, takže ústřední vláda
stále nabývala většího vlivu na škodu samo
statnosti české. Před bitvou na Bílé Hoře se
nerozpakovali Čechové k vůli úsměvu chlapec
kého Bedřicha Falckého dokonce trbati svazek
zemí korunních. Protestantaká šlechta připra
vila samostatnosti české hrob.

Ale ani po krvavé bitvě na Bílé Hoře
centralismas rakoaský se neodvážil přirozená
práva Čechů tak zkracovati, jako se děje nyní.
Jazyk český aspoň platil dle obnoveného zří
zení zemského za rovnomocný 8 němčinou. To
ge stalo r. 1627, kdy náš národ nebyl proti
zbrani ústřední vlády odporu schopen a kdy
ústřední vláda přeložila své sídlo do Vídně.

A nyní, kdy náš národ dosáhl nejvyšší
kulturní výše ze všech zemí rakouských, kdy
hejna poslanců našich pod štítem poslanecké
pedotknutelnosti za nás celou řadu desítiletí
v parlamentě mluví, má i česká řeč býti ve————"—————

A dobrotivé nebe nás potěšilo. Na prostém
loži jsme nalezli segchlou stařenku; zavzlykali
jsme pobnutím, jako by bylu matka z hrobu znova
k životu vzkříšena. Vztáhla pergamenové ruce po
bratrovi a slzy jako hrachy kanuly jí po vychřad
lých lících. Teprve za okamžik zpozorovala také
drubého syna. „I pro lásku Boží, ty's taky přijel;
já jsem tě pro pláč ani hned neviděla. Děti, děti,
jako když dva andělé přijdou, tak je mi teď krásně,
Pán Bób vám to zaplať; jako dva andělé! Však
se mi již od včerejška hodně ulevilo, chvála Pánu
Bohbu.« Zažloutlá tvář se jí radostným překvape
ním lebce zrůměnila; byla zpravena jen o jistém
příjezdu bratrově a teď viděla, že přišli dva. A
když jsme se na chvilku ocitli s matkou sami,
opakovala několikrát: »Co pak naše holky; to já
bych lhala, kdybych řekla, že mi málo sloužily.
Dělaly se mnou jako s prirceznou; ale když mají
chudery pro všecko tak daleko. Do Lukova je
přes dvě bodiny a než něco odtamtud přinesly,
už jsem zas na to ziratila chuť. A Petr při tom
všem si musil hleděti ješté služby. Ach, já jsem
se těch dětí něco nasužovala.«= Ač matce jiskřily
oči radostí, přece zněl její hlas dutě jako z hrobu.

V noci jsem delší chvíli marné čekal na spás
nek; v nočním šelestění a praskání lesních obrů
pronikavě zazníval hlas několika sov a jiné noční
bavěti. Po prvním radostném zachvění bylo mi
zase teskno. ,

Druhý den vypadala matka už lépe. Okam
žité radost z nušcho příchodu na chvíli zadržela
rozklad její sil, tak že jsme vyji naděje nejlepší.
»Tady, Vás, maminko, nenecbáme; zdejší povětří
Vám svědčit nemůže. A měli bychom k Vám tak
dalekola »Ach, však bych tady umřít nechtěla,
ach nechtěla.= A dovlekli jsme matku šťastně do
Čech. Scházely se sousedky chvíli pohovořit a
chorá se nepřestsla chlubiti uznalostí svých dětí.
sÓ copak naše děti; to já bych mobla být na
Moravě jakpak pěkně. Ale copak mne tam chtěli

vlastní zemi hotovou, z milosti jen trpěnou
popelkon Vládní zásady jazykové netoliko jsou
v odporu 8 naším právem nejpřirozenějším,
ale zároveň trbají poslední pásky mezi zeměmi
koruny české. Každá ze tří korunních zemí má
míti jiné jazykové zákony (') Německá menšina
má triamfovati nad obromným počtem Slovanův.
Vídeň výhradně Čechům má děkovati za svůj ob
rovský rozvoj; byla za dnů slávy pražských
měst menší než nynější Plzeň a potřebovala od
dávných časů k udržení své existence vojenské
i morální pomoci dobráckých Čechů; anoi kul
toru na uoiversitů vídeňská rozaóvali již ve
XIV. století hlavně mistři pražští; tato Vídeň
nyní z vděčnosti chce spontati svérázný národní
rozmach uašeho lido.

Srovnej, lide český, dobu samostatnosti
naší s nynějším centralisačním systémem. Zda
bude choré Rakousko azdraveno potlačováním
přirozených práv národa nejvyspělejšího a nej
více do státní kasy platícího? Zda naše říše
zmohutní, jestliže přáním Všeněmců s větší
ochotou se vstříc vychází než požadavkům toho
národa, u něhožrakouské vlastenectví jest ještě
pojspolehlivější?

Tahá centralisace jazyková, jež nám po
činá brdlo svírati, může býti pro Rakousko
vůbec ogudná. A nechce-li nám dáti stát ta
práva, jichž jsme za Karla IV., Václava IV.,
Jiříka Poděbradského a Ferdinanda požívali,
nechť aspoň pamatuje na utvoření snesitelné
federace (svobodného spolčení), jež by aspoň
právům nejpřirozenějším vyhověla. Dopustí-li
naši poslanci, aby nejnovější jazykové zásady
vlády vešly v platnost, strpí nejtěžší zkrácení
jak našich práv historických, tak i přirozených.

Politický přehled,
Ministrpresident dr. Kčrber volá k sobě

zástupce stran, domlouvá jim a hrozí, do14,listo=
padu že musí býti branná předloha hotova, jinak
že bude parlament rozpuštěn. Ve Vídni vyčítají

echům, pro ně že parlament nemůže pracovati.
Pani nevědí tedy ničeho o křivdách národu na
šemu způsobených; a když se domáháme o jich
napravení, jsme škůdci Rakouska!

Poláci prý zahájili jednání, aby čeští poslanci
odvrácení byli od krajní obstrukce. Má býti při
pravena půda pro koaliční ministerstvo, v němž
s dr. Kórbrem v čele zasednou prý z čes. strany
dr. Kramář a Kaftan, pak dva Poláci a dva Němci.
Dle všeho se Mladočeši na tu vějíčku chytnou a
bude zase jako dosud.

Na korunní radě ve Vídni bylo v neděli
usneseno, aby oběma parlamentům podaná před
loha branná, týkající se povolání náhradních zálož
níků k činné službě, byla odvolána, a aby podána
byla nová předloha.

Odpor a nespokojenost s brannou předlohou
jeví něm. strany zvláště Všeněmci; Čechové mlčí
a přece jsou považování za nepřátele Rakouska.

Křesťanštísociálovédolnorakouští mají vrukou
všech 21 mandátů za obce venkovské.—" ==
synové nechat? Jak tady, tak na Moravě by mne
vším zanesli; Ó kdo má hodné, zvedené děti, ani
neví, co to je. Zaplat Pán Bůb, že jsem konečně
taky jednou domal« Když některá návštěva odešla,
modlila se tiše — za děti, protože jsou všecky tak
NHupřímné.“

Co se v tom Srdci na prahu smrti všecko
dělo? Za nynějšího času obyčejně pod zkostnatě
lými, drsnými tvářemi prostých žen hárá zdravého
idealismu víc než pod sametovými líčky rozmaz
lených, romány vychovaných dcer velkoměsta.
S každou přechodní náladou běží taková měštka
mezi družky, aby jim sdělile, jak dovede »hluboce
cítite a sotva uvěří, jak mohutné, posvátné a tr
valé ideály víří duší prostou, ač zamčená ústa jen
málo prozradí. Jen kratičký Čas se těšila chorá
ve svém rodišti; síly její ztrácely se téměř nepo
zorovaně, ale jistě; ahasla tiše, bez bolesti. —

Teprve tenkrát dovedeme náležitě oceniti
velikost darů Božích, když nám jsou odnímány.
Beneš Třebízský napsal: »Když umře mladému
knězi matka, umře mu tak často všecko, všecko.«
Tak psalo něžné, milující srdce přetěžce zraněné.
I já cítím tíživý, trpký význam těchto slov. Ale
což ruka Všemocného nemá balsámu na ránu ta
kovou? »Já jsem vzkříšení a život,« volá Ukřižo
vaný útěšně k všem dětem svým; pozemská smrť
neznamená rozloučení navždy. Když tak přečasto
se před mou duší vynoří obraz mé matky, když
se mi o ní zdává a kdy na ni při mši sv. vzpo
mlnám, nevěřím, nikdy nevěřím, že by ta milá
duše mohla ve vesmíru zaniknouti 8 že bych jí
nikdy již spatřit neměl. A mou pevnou naději
kniha Boží stvrzuje mnohonásobným, blaživým
vamen.« Svědectví Boží nad všecka svědectví lidská,

eg 87“

Z posledních sněmovních voleb ve Slezsku
sa venkovské okresy vyšli Slované opět jako
vítězové. Čechům a Polákům připadlo po 3 man=
dátech, Němcům též tři. Tím zajištěno Slovanům
slezským zastoupení v zem. výboru,

V Uhrách se různé strany namáhají, aby
nynější národnostní zákon k vůli snadnějšímu pro
vádění maďarisace byl zostřen. Už jdou tak daleko
že chtějí zákonem vymoci, aby protimaďarští
agitátoři byli nejen vypovězení, ale i jmění jejich
a příbuzných bylo zabaveno ve prospěch státu
maďarského.

Protisrbské hnutí v Záhřebě vzmáhá se i za
stanného práva.

V jednání o celním tarifu v Německu většina
nejen že schvaluje vyšší cla na obilí a potraviny
nýbrž rozšiřuje dokonce zásadu minimálních sazeb.

z kterých se při vyjednávání s cizinou nesmí sle
viti, i na jiné výrobky a plodiny než obilí.
, Povstání v Makedonii se šíří, Turecké vojsko

si počiná ukrutně; obyvatelstvo prchá do hor nebo
do Bulharska,

Z činnosti katol. spolků.
Z Cuelavi. V posledníchdrou nedělích ko

nala katol. jednota naše dvě zdařilé schůze. Při prvé
schůzi, která se konala v Borovnici, přednášel red.
„Katol. Listů“ pan Václav Myslivec „o povinnostech
katol, českých“. V řeči dvě hodiny trvající vylíčil p.
řečník nejprve jakými zbraněmi se bojovalo a bojuje
proti katol. církvi v jiných zemích i u nás v Čechách,
načež doporučoval prostředkya zbraně, jichž my proti
svým nepřátelům užívati máme. Řečí touto dokázal
p. Myslivec opět, že mu náleží plným právem název
výborného řečníka. — Pro druhou echůzi, která se
konala v Seči, podařilo se jednotě naší získati horli
vého cestovatele vip. Al. Svojsíka. Velebný pán,který
předuášel a nás o avých cestách po Africe a Americe,
dovede opravdu upoutati posluchače plnon měrou. Sál
při přednášce jeho byl přeplněn, většina poslachačů
musila státi; přednáška trvala přes 2 hodiny, a přece

Bp přednášce hitovali posluchači: Škoda, že ně je konec.lib velebného pána, že brzo zase do spolku našeho

zavítá,přist byl s velikou radostí. Při schůzi hrálospolkové guartetto za řízení p. Syrového a pěknými

Kopoky bavil přítomné p. Dostál ze Seče. Všem bnďtežvzdány srdečné díky. — Na neděli dne 16. listopadu
připravuje jednota naše divadelní hru „Salvia“ z le
tošních „Českých Květů“. Hra tato, ve které se líčí
boj pohanství proti křesťanství ve 2. atoletí po Krista
Pánu, patří k nejkráanějším našim náboženským hrám.
Další činnosti jednoty Zdař Bůh!

Z Červeného Kostelce. Katol.Jednota
pořádala dne 29. října t. r. divadelní hru „Paní tchyně“.
Četné obecenstvo odměňovalo hojným potleskem vý
borue sebranou tuto veselohru. S pravým porozaměním
pochopil avoji úlohu p. Chráska, pí. Demerová mistrně
podala „paní tchyni“. Veškeré chvály zeslohuje pí.
Nečásková a druzí účinkující; tím získávají se širší
sympathie Jednotě, divadelní místnost bývá vždy pře
ploěna. —"1. listopadu konána měsíční achůze spol
ková. Po přečtení protokolu přednášel vip. Vojtěch
Hernych, katecheta, „o boji proti církvi v 19, atol“
Líčil to úsilí nepřátel mohutný strom církve vyvrátiti,
rozštěpiti, oklestiti. Bojováno proti papežství, nauce
víry katol, proti vnitřnímu životu církve. Zoeutito
veřejného mínéní, tiska, vědy. Vzpomenuto kulturního
boje v Irsku, Rusku a Německu. Z mooha ran církev
krvácela, ale zničena nebyla. Ukázalo ae, že jest
domem vystavěénýmna skále, a že Kristus nad ní bdí|
V době nové třeba katolíků uvědomělých, třeba roz
umně a neobroženě konati své povinnosti náboženské,
národní a stavovaké, — Po rozhovoru, návrzích a po
vzbuzení členů, kterým nebylo možno účastnit se
katol. ejezda v Hradci Kr., aby si opatřili právě vy
danou zprávu o sjezdu a řečích konaných, následovala
recitace p. Hanuše. Na konec vzlává Jednota dík dp.
katecheta J. Procházkovi za laskavý dar 16 poučných
a zábavních knib knihovně Jednoty. Zdař Bůh!

Z Bomova. Dno 1. listopadu uvolal vzděla
vací katol. social. spolek „Rovnost“ v Ronově veřejnou
schůzi, při níž promluvil pan Jos. Urban, předseda
všeodborového adražení křesť,dělnictva pro král, České
o „otázce hospodářeké a délnické“. Schůzi zabájil a
přítomné uvítal předseda spolku vel. p. Fr. Opřátko.
Řečník ukázal na neutěšené poměry rolnictva i děl
nictva. Každý stav Se organisuje, o mnobé ne atará
stát; jenom rolník a řemeslník odkázán je sám ne
sebe a proto doporačaje vzájemné adražování, udává
způsob jak by se to mělo díti a ukazuje na výhody
z toho plynoucí. Řečník odměněn byl bojným potleskom.
Nemalých zásluh o svolání schůze má = dík zaslouží
p. Jan Handlíf, t. č. jednatel spolku. Zdař Bůh!

Z Častolovie. Zdejšíkatolickýlidovýspolek

pořádá 9. listopadu odpoledne epolkovou echůzi, přiteré promlaví vlp. Jiří Sahuls z Hradce Králové
na théma: „Byl-li Řím nepřítelem Českého národa ?"
O ušlechtilou zábavu postaráno. Zdař Bůh!

Je-li materialistický násor o světů pravdivý,
ovšem historie nemůže Dýti učitelkou šivota;

neboť dle toho násoru nejsou dějiny nic jiného nešli
řada nevyhnutelností, které nesbylně udátí se mu
sily, jakoš také vše, co ve přítomnosti dobrého nebo
špatného se nachásí, jest prý nevyhnutelným prd
chodním stadiem, se kterého sase v budoucnosti
nová stadia neodvratně vesniknou.| Friedrich von
Helhoald, jenš uvedením materialismu do historie
domnívá se, še saložil novom epochu v této vědě,
jest sároveň tak upřímný, še rovněš bez obalu
naznačuje poslední praktické konce této theoria:
kdykoliva kdekolšvmravně.nábošenský másoro světě



vsal skdsu, všdy dle jeho posorování a přimání
zároveň shynuli řádoné polstičtí a společenští. On
usnává, že atheismus (besbošeciví) a materialismus
nikoho nedlaší. Však nicméně musí prý novověká
věda, £. j. materialismus, se hlásatí a šířitil! —
Všecko loto materialistické rosmnošování vychásí
pouse a jedině s chyb proti pravidlům vědy pá
chaných.

Dr. Jos. Kalousek v Časopise Č.
Musea 1883; slr. 186 —188.

Zprávy místní a z kraje,
deště měco © vadách Borromea.

Horký šťastně ukonřil v 10. fenilletonu reformní avou
práci na ústavě, jenž po celých 10 let postráda! těch
vzácných pedagogických pokynů jeho. Pan Horký se
sice bněvá na správu Borromes, že přátelskou jeho
službu s díky odmítla jskožto zbytečnou námahu, ale
proto však přece nedovedl v sobě touhu reformatorskou
potlačiti na konci uvých rozprav přimlouvaje se, aby
správa ústavu nepáchala násilí na vlasteneckém a ná
boženském přesvědčení ústavu. Za příklad znásilňování
vlasteneckého přesvědčení uvádí přítel ústava událost
e 300letou ročnicí narození Komenského z r. 1892,
Tehdá se amlavní všichni studenti, že dostaví se dne
20. března do školy ve svátečním úbora. Tady ani
bcrromeisté nečinili rozdílu v této tajné úmluvě a
vzali si sváteční šat do školy beze vší závady zo strany
předatavenetva. Tehdejší vicerektor potkal téhož dne
na chodbě několik jednotlivých mladých oalavovatelů
Komenského a otazoval se jich, kdy ss Komenský na
rodil. A při této příležitosti stula se téměř nenvěři
telná věc, že as 3 chovanci, anad zrovna Horký mezi
nimi. nováděli ani rok narození Komenského, ačkoliv
na rozích byly plakáty zvoncí k oslavě 300leté pa
mátky narození, A timto několika ignorantům pouze
poračíl vicerektor avláci kabát, protože u mládeže ne
smí se irpěti plané fangličkátatví bez jádra, Horký
tuto událost, již musí každý rozumný pedagog schva
lovati, překrontil a napsal, že byla vydána předeta
venstvem inetrakce, aby se všichni chovanci dostavili
do školy v nejošumělejším oděvu. Na jedné lži již
nezáleží! Hodila se zrovna k tomu, aby Borromeum
1 ze stanoviska vlasteneckého zostudila. Rovněžs prů
vodem Bežího Těla naložil Horký dle evého vyššího
stanoviska. Z nejmladších chovanců bývají 4 vzorní
chovanci vyvolení ku čestné fankci pážat při průvodu
Božího Těla. Funkce tato bývá tužbon téměř všsch
chovanců; proto jistě nemusí nikdo k ní býti nucen,
ježto jen pří malé zmínce nechutí našel by za soba
nejméně 10 náhradníků. Ale i v léto nevinné věci

chtěl si Horký zahráti na mučeníka, aby světpo
chopil, co by všecko z něho mohlo býti, kdyby se
byl skrz na skrz v Borromeu nezkazil, jak sí v prvém
feuilletonu postěžoval, Jedivou útěchou pro Borromeum
jest ta šťastná okolnost, že Horský v 10. fenilletona
zapomněl, co v 1. tvrdil a proto v doslova sré po
slední statě napsal: „Vyletěl jsem z ústavu a tomuto
výletu máte co děkovati, že ústav Váš jest chudší o
jednu kletbu“. — Pan Horký tedy sám dobrovolně na
konci odvolal, co pro kratochvtli pánů radikálů po 10
čísel vypravoval a nám nezbývá než kvitovati toto
odvolání, Vůbec jest práce Horkého enňškou vzájemně
si odporujících fakt, Jednon líčí starší studenty jako
tyrany, kteří každé volnější hnutí mladších chovanců
kaprálsky potlačují a za chvíli tvrdí o nich, že se s mlad
šími láskají a ku špatnostem je svádějí. Zapomněl
patrně na ta okolnot, že mladší chovancí dovedou
také své stížnosti náležitě na svém místě přednésti a
chyby starších prozraditi, Pan Horký goneralisuje čili
ojedinělé případy připisuje na vrub všem chovancům
uneb přímo duchu ústavn. Jednání takové jest ne
spravedlivé. Pan Horký lže a vymýšlí příběhy nikdy
se neudavší a to jest nepoctivost. Pau Horký měl by
vděčnou látku ku vzpomínkám z let devadesátých o
tehdejším ideovém hnutí mezí etudentetvem vůbec.

Mohl pp zásluze posouditi „opravné“ snahy některých„vůdců“ studující mládeže, která byla seznamována
tejně zasýlanými tiskopisy 8 nemravnouanověreckou
literaturou. Pan Horký mohl avětu pověděti, do jaké
míry poškodila české atudentetvo ta pornografická li
teratura, která byla pokrokovou stranou studentstva
vnucována. Kdyby byl Horký epravedlivým, byl by
poctivě na tyto spodní proudy poukázal a byl by
Přiznal, že zvláště správa Borromea to byla, která ze
vší energií přes všechno pranéřování v radikálních
listech konfiskovala a ničila tiskový mor, jeně otrávil
skoro celou jednu studentekon generací. Máme po
race hojnost materiálu z tehdejšího poblouzení stu
dentstva a proto přísluší nám plné právo zakřiknonti
nevyspělého mravokárce, jenž jednak vady celé gene
race lokalisuje na jediný ústav a jednak vady jed
notlivců generalisuje a přičítá všem, Tak daleko to
ještě nedošlo, aby každýneopravený jednotlivec vnu
coval ae za oprávce tam, kde ho není třeba. Až pan
Horký dozraje, bude sám svého chlapectví litovati.

„ Ozdoba Velkého náměstí. Bývaláje
suitaká kollej a nyní vojenské místní velitelstvípo
dobá se zakletému zámku, Loni již v letě začaly se
díti v budově této nějaké stavební práce. Vyprávělo
80, že se místnosti bývalé hlavní stráže přeměňojí na
důstojnické kasino. Najednou ale práce tyto přestaly.
Lonského podzimkn zazděna byla všsk okna neomít
nutými cihlami a po celých 12 měsíců trvají v tomto
provisorně zazděném stavu. Každý chodí okolo těchto
tajemných oken, nedoveda ubádnouti, co se za těmi
zazděnými okny děje. Každodenně přejde ata a sta
obecenstva kol této ozdoby Velkého náměstí a již
hrozl nebezpečí, že si na tato „facadu“ nadobro zvyk
neme a požádáme konservatory za achování této st a
vitelské památky,

Na ochranu mládeže vydaloc. k. okr.
hejtmanství v Hradci Králové následující nařízení:
Vycházejíc z úvahy, že návštěva veřejných taneřních
tábav v hostincích a podle okolností návštěva hostinců
vůbec na mladistvé, ještě výchovy potřebné osoby
nepříznivě působí a v zájmu zdárné výchovy mládeže

jest, aby pokud možno byla obmezena, nařizuje c. k.
okresní hejtmanství na základě 6 64. řádu žívnosten
skébo, jak následoje: 1. Hostinským a výčepníkům
<akazoje so bezpodmínečně, aby školní mládeži a
vůbec osobám mladistvým až do dokonacého 16. roku
věku pobyt v místnostech bostinských pří veřejných
tanečních zábavách dovolovali. 2. Školní mládeši a
osobám mladistvým až do dokonaného 16. roku věku
umějí bostínátí a výčepníci návštěvu avých hostinských
mlstuvati v čas, kdy v ních veřejné taneční zábavy
se nepořádají, jen tehdy dovoliti, když osoby ty na
vhásejí se v průvodu rodičů anebo pod jiným spole
hlivým dosorem. 8. Proti hostinským a výčepníkům,
nafízení tohoto nedbajícím, bude zdejším úřadem
jakožto úřadem živnostenským zakročeso dle trestních
ustanovení živnost, řádu, po případě přikročí se k odnětí
koncesedle $ 138 lit, b) nebo c), anebo k odstranění
nájemce nebo zástopce dle 6 199 živnostenského řádn,
Nařízení toto nabýrá platnosti dnem L. prosioce 1902

Domovské právo v Hradci Králováadě
leno bylo ve schůzi měst. zastopiteletva dne 17. října:
Batrlo 6 Františce, posluhovačce, Bendové Anně, lé
kařce, Bendovi Václ., mistra krejčovskému, Bitiparovi
Frant., kauc,bisk, konsistoře,CerhoriFraut, obchod
níku, Franckové Anně, vdově, Geistrové Marii, vdově,
Horové Anně, obchodníci, Kozlu Josefovi, c. k. soud.
oslu, Karlu Kubištovi, maj. domů, Karolině DM.tně

kové, vdově, Matěji Nepsřenému, učiteli hudby, Josefa
Pátkovi, maj. domů, Václava Pilnáčkovi, sonkromníku,
Benediktu Pipotovi, řezbáři, Josefině Pokorné, vdově,
Váci. Poledníkovi, úřed. pivovaru, Aaná Rantenkran
cové, služce, Kateříně Rehákové, vdově, Janu Slaninovi,
děloíka, Juliu Steindlerovi, obchodníku,Josefu $andovi,
Alžbětě Šandová, obchodnici, Jos. Štěpovi, dělníka,
Auně Zadrobílkové, soukromnici, Joa. Žslízkovi, po
krývači.

Záložna v Hradci Králové. Za měsíc
říjen 1902 vloženo K 135.839*44, vybráno K 146.400 63,

eplaceno K 149.415'21, zůstatek K 1,260 14076.
Počet účtů 2.354, pokladní obrat K 882 36197, zá
roční fondy K 99,227-48.

Z pošty. C. k. poštovní a telegrafal úřad 1
v Hradci Králová přesídlí v neděli dne 9. t. m. do
nových místností v bývalém chlapeckém semináři
„Borromen.“ Jelikož telefonní centrála teprve později
může býti přestěhována, zřídí se v nových místnostech

veřejná hovorna k používání pro p. £.obecenstvo.Spořitelna v Hradci Králové. Za
měsíc říjen 1902 uloženo K 240.132:41, vybráno K
131.724-83, více nloženo o K 61.407'58, stav vkladů
K 11,299.437-66. Půjčeno ne hypotéky K 3:0 637'55,
splaceno K 56.639'72, více půjčeno o K 160.997-83,
stav pojištěných kapitálů na hypotékách K 10,087.36045,
zásoba cenných papírů nom. ceny K 1,188.000—

Všeodborové sdražení. Zoechůzeroz
hodčí rady dne 5. listopadu. Přítomní pp.: Urban,
Jenšovský, Lněnička, Zoubek, Andrlík, Svaták, Polák,
omluvena sl. Čechovská. Tajemník aděluje, že zaslal
dopisy vdp. Dra. Horskéma a rad. Jiroaškovi. Až
dojde odpověď, učiní se vyhláška stran listů Upozor
ňuje se na býval. člena Kalonea č. k. 91, který ne
právem vybírá cestovní podpory. Budiž mu knížka
odňata. — V zimním období badon se echůze konati
v neděli odpol., nikoliv ve středa a to proto, aby ča
sopisům dostávaly se včas zprávy. Odbočce v Ústí n.
Orl. pro velkou nadnormální spotřebu podpor snižuje
se podpora dočasně na polovic. Finanční stav pokladny
není valný. Upozorňují se opětně odbočky a skupiny,
Že nesmí na svůj vrub, jak ae to někdy stalo, vyplá
ceti podpory a přijímati členy, nýbrž až po schválení
rozhodčí radou. Pokladní výkazy, ať mají peníze nebo
ne, mosí se zasílati pravidelně každých 14 dní, nikoli
měsíčně. Z toho důvodu se upozorňují aprávcové, že
kdo nebude míti dle atanov zaplaceno 14 dní příspěvky
v ústřední pokladně, neobdrží podporu. Kdo béře pod
pora, budiž mu všdy atržen jeden příspěvek, Při
podporovacích akcích buďtež protokoly a patřičné li
stiny sem zaslány vždy do neděle. Ohlašaje se one
mocnění A. Vítkové v Litomyšli. — Jiřímu Astrovi
z Úpice prozaviněnou nezaměstnanost se podpora ne
uděluje. Mimořádnápodpora člena Horáka v Náchodě
se neuděloje pro slabý stav pokladny. Odbočky objed
návejte si razítka co nejlacinější u firem inserujících
v křest. sociál. listech, Správa sdružení nebude žá
dnému toto objednávati a dluhující obnosy za doba
dřívější buďteš sem zaslány. A. Mikynoví v H. Jelení
pro nezaplacení příspěvku do ústř. pokladny se pod
pora neuděloje. Pokračování v příští schůzi v neděli
9. listopadu. Veškeré dopisy dějteš 8e na nového ta

jemníka J. Poláka v Adalbertina a nikoliv na vdp.Jukla. —
Divadlo v „Adalbertimn“. Tovaryšská

jednota sehrála dne 1.t, m. náladovou hra „Modlitba
na hřbitově" Úlohy byly většinou novými silami ob
sazeny a pečlivě nastudovány. Souhra byla zcela hlad
kou, tak že celkové provedení lze nazvati zdařilým.
Hlavní dámská role ve sl, Němečkové našla výtečnou
interpretku. Rovněž el. Kulhánkovra v úloze Anny
vedla si velmi pěkně. Menší role dámské byly ve vší
pečlivostí vypraveny pí. Řebcovou, sl. Náblíčkoron,
ul. Čechovakou a sl. Bubnovou. Z pánů přičinil se
každý, aby ahostil so čestně avého úkolu a proto za
mlonvala se bra pp.: Jakubského, Beránka, Poláka st.,

Dvořáčka, Svatáka, Ptáčka a Jakabce. Obecenstva
sešlo se poměrně dosti, ačkoliv hra byla jiš několi
kráte na tovaryšském jevišti provedena.

V měst. Klicperově divadle v Krá
lové Hradel ve čtvrtek 7. listopada zahájila čin
nost sv0u známá divadelní společnost p. Trnkova fran
couzskou novinkou „Manžel šibal“ (Blíženec:, čert o 3
jed. od M. Henneguina a G. Duvals. Dnes dává ee
operetní novinka „Troje přání“ od Ziehrere. Na pro

ramu jsou: Prodaná nevěsta, Habička, Dalibor, Li
uše, Tajemství od Smetany, V studní od Blodka,

Paoblavci od Kovařoviče atd, Začátek o půl 8. hod.
Předprodej vstupenek v knihkupectví p. Jar. Peřiny.

Sirotkům po + p. R. Kozlovi v Hradci Kr,
věnoval dp. Jos. Klepl, kaplan = Veliše 10 K.

Místní odber Óeské společnosti ná
rodohospodářské v Hradci Králové pořádá
v neděli dne 9. listopada 190% o 3. hodině odpolední
ve velké síni obchodní akademie přednášku p. ředitele
Paxonrka: „O bilancích.“

Z ovocnické výstavy v Hradci Kr,
pořádané p. Jos. Kalířem, ředitelem dívčí měšťanské
Skoly, se příspění hospodářského spolka ve prospěch
Ústřední Matice Školské, Dovolujeme at uvésti jména
pánů vystavovatelů, kteří ovuce ve prospěch Matice
darovali a zároveň | cenu, jaké ovoce jejich při
dražbě dosáblo: A. Černý ze Stěžer 794 K, F.
Černý z Plotišt 7-10 K, J. Červinka ze Stěžer 11-70
K, A. Dolanský z Číbase 1:40 K, F. Donda z Do.
halíček 1:40 K. E. Ebenbůch z Hradce Kr. 150
K, F. Fink ze Stěžer 1045 K, Hosp. besedav Bříze
330 K, Hsp. beseda v Praskačce 16 K, Hospodyů
ská úkola ve Stěžerách 240 K, F. Chalupecký ze
St. Kulína 410 K, J. Jánský z V. Bělče 5.60 K,
F. Jeřábek z Čibnze 180 K, J. Kolíř « Hradce Kr.
1430 K, M. Lavičková z Jesničan 970 K, A. Li
tomiský zo Smific 270 K, J. Loučný z Říbska 1-30
K, A. Mikoiandová z Rachovic 1:20 K, Mladějovský
z Králova Městce 1:30 K, F. Morávek z Těcblovie
6:70 K, A Novák z Křesetic 4 K, obec Neděliště
19:60 K, obec Vlčkovice 660 K, J, Paaýřík ze
Stračova 730 K, Povlíčková z Chlumu 230 K, F.
Pavelka z Nechanic 140 K, panství Rychnov-Černi
kovice 450 K, J. Pražák z Hořiňovse 760 K, J,
Polák z Říbska 090 K, J. Pícha ze Stěžer 640 K,
F. Půlpánová z Roudnice 3:90 K, J. Ryba z Třeso
vic 0.60 K, J. Rychetský z Čerailova 240 K, Dr.
Srdinko z Hredcs Kr, 8.40 K, J. Svobola z Hradce
Kr. 140 K, J. Tobolka z Dobalie 230 K, J, Valc
z Věkoš 6 K, V. Vale z Pouchora 2-10 K, J. Vaněk
2 Radostovu 5-30 K, F. Vyhlíd z Č.buzo 2 K, kol
lekce Ant. Zámečníka z Praskačky 1630 K, Zámeč.
níková zv Man 270 K, Dr. Závodný z Týna n. Vl.
2 K, J. Žitek z Voznice 2-40 K, J. Růžička z Kr.
Hradce daroval místo vystaveného ovoce 5 K, V,
Yalc z Pouchova mimo darované ovoce též 10 procent
z prodanéto na výstavě ovocného vína. Čistý výnos,
jak již uvedeno, věnován je Ústřední Matici Školské.
Výbor zdejšího dámského odboru matičního vzdává
srdečné díky všem pánům vystavovatelům, zejména
pak pořadateli panu Josefu Kulířovi, jenž s nevšelní
obětavostí o zdar výstevy se přičinil. — Odměny

udělené při této výstavě ovocné: L Diplomy ovoc
níckého spolku pro království České: 1. Král, česká
polepšovna v Opatovicích. 2. P, Jan Rychetský, řídící
ačitel v Černilově. 3, P. JUDr. Fr. Srdínko, advokát
v Hradci Králové, JI Diplomy Ústřední společnosti
hosp. pro král. České: 4. P. Ant, Černý, předseda
hosp. spolko ve Stěžerách, 5. Hosp. beseda v Pras
kačce. G, Obec Neděliště. 7. P. Fr. Fink, zahradník
velkostatku ve Stěžerách. ZZI. Stříbrné medaile:
8. Panství Rychnov-Černikovice, 9. Hospodářská škola
ve Stěžerách. 10. P. Ja3ef Pastýřík, zahradník vel
kostatka v Stračově, 11. P. Václav Vale v Pouchově.

1V. Dukáty: 12. 3 dukáty Josef Kalíř. ředitel mě
šťanské čkoly v Hradci Králové (které daroval ve
prospěch Ústř. M. Šk.). 13. 1 dakát P. Fr. Morárek,
řídící učitel v Téchlovicích. 14. 1 dukát P. Antonín

Zámečník, farář v Praskačce. V. Brongsové medaile.
15. P. Josef Vale, majitel školek ovocných ve Věkoši.
16. Pi. Marte Lavičková v Jeaničanech. 17. P. Josef
Růžička, pekař v Hradci Králové, 18. P. František
Černý, rolník v Plotištích. 19, P. V. Zámětník, ralník
v Mlanech. I. Diplomy výstavní: 20. P. Joseř
Pícha, hraběcí revident ve Stěžorách. 21. P, Jindřich
Krčan, správco velkostatku v Mokrovousích. 22, Pan
Josef Pražák, rolofk v Hořeňovui. 23. Hosp. beseda
v Bříze, 24, P, Ant, Litomiský, obchodník v Smiřicích.
25. P. Josef Červinka, rolník v Stěžerách. 26, P.
Josef Jánský, rolník ve Velké Bělči, 27. P. František
Chalopecký, farář ve Starém Kolíně, 28, Pí. Frant,
Půlpánová v Roudbičce. 29, P. Alois Novák, farář
v Křeseticích. 90. Frant. Pavelka, účetní v Necbani
cích, VII. Pochvalná umání rady semědělské:31.
P. Frant, Jeřábek, farář v Číbozí, 32. P. Jos. Vaněk,
lesní v Radostově. 33. P. František Douda, farář
v Dohaličkách. Mimo to přiřknuta byla pochvalná
uznání výstavní celé radě pánů vystavovatelů. Ve
sboru sondců súčastnili se následující pánové: Antonín
Černý, předseda hospod. spolku v Stěšerách, F, Do
ležal, okresní zabradník v Novém Bydžově, Frantilek
Jeřábek, hraběcí zabcadník v Rychnově o. Kněž., Jan
Rychetský, řídicí ačitel v Černilově, Jan Říha okresní
zahradník v Chlomci n. C., Josef Štapl, vrchnostenský
zahradník v Smiřicích.

Informativní pochozí komisse po
středním Labi provedenabyla ve dnech24.září
— 4, Hina 1902. Projekt aplavnění a úpravy střed.
Labe sahé prozatím od Mělníka do Hradce Králové,
Trať od Hradce do Jaroměře prohlédnuta bude ko
mivsí teprv tehdy, jakmile projekt této trati ředitel
stvím pro stavbu vodních drah ee předloží. Komigne
podrobila celý projektdůkladnému stadiu. Vyjímajíc
enÍžení počtuudýmadel ze 34 na 24 a tu a tam změny
jejich poloby, nebude na projekta značnějších směn.
Při revisí této všímáno si nejen prospěchu plavby a
vyažitkování vodní síly, ala též zájmů zemědělských.
Sbledáno, če jen kanalisace utředního Labe, která
novon úpravou dna, jinými břehy, jiným spádem a
odstraněním pevných jezů dodá řece nového rázu, vy
hoví všade plnou měrou zájmům zemědělství. Bes
soačasné úpravy toku hlavního nelze pomýšleti na
úpravu horního Labe a jeho přítoků, jinak by pro
strašné zpustošení břebů hrozilo krajímám polabakým
velké nebezpečenství. Za neodkladné uznáno úprava
řeky, odstranění strší a klikatin mimo jiná místa těž



+ Hradci Králové mes! Břeshradem a Opatovioomi.
Přání četných zájemců si komisso náležitě všímala.

Z Čermileva. Katolické národní Jednota
naše pořádá v neděli 9. Jetopada divadelní předsta
vení: Modlitba na hřbitově číli Na Dušičky. Začátek
o půl 8. bod. večer. :

Úmarti. V Chrasti zemlel ve věku 70 roků
dne 3. a 6. t m. na hřbitově v Chrašicích pobřben
bylp. František Novotný, inspektor biskupskéhovelko
statku v Chrasti, patronátní komisaf, člen okresního
zastupitelstva chrudimského, místní školní rady a
obecního zastupitelstva v Chrasti, Kondukt vedl vye.
důstp. kanovník Dr. J. Sonkap z Hradce Král. Jaké
oblibě ne těšil zasloažilý p. inepektor, o tom svědčilo
při průrodu nezvyklé úastenateí jeho ctitelů. Mimo
jiné viděli jeme z kněšetva: vidpp. Jana Kobra, vi
úře a děkana Chraateckého s oběma kaplany vip.

Hvězdou a Eislerem; Al. Kopeckého, vikáře u kona.
radu z Nových Hradů, J. Vlacha, děkana s vikáře
z Laže, Václava Kalaše, děkana a kone. radu s Hněv
čevai, Fr. Vohnonta, děkana ze Žlanic, Al. Konvalinka,
faráře z Hrochova Týna, dp. Václava Nepokoje, expo
síta z Chlumu, dp. Hogons Doskočila, bisk. ceremo
náře. V průrodu kráčel též p. Dismne, starostu okr.
zastupitelstva, p. okr. komisaf z Chrudimi, městská
rada, spolek Jivnostenský, ředitelovóa zástupcové sou
sedních velkostatků, sbor učitelský a mládeží školy
měšťanské iobecné std. Průvod ae bral přímo do
Chračického kostela sr. Martina, kdež sloužil vys.
důstp. kanovník Dr. Soukup zpívané reguiem. Po zá
dušních službách Božích uložeun tělesná schránka vá
ženého zesnulého na hřbitově tamtéž, Četné účastenství
zajisté upřímný bol pozůstalého příbuzenstva značně
zmírniJo. Odpočívej v pokoji! — P, Med. © Chir. Dr.
Gust. Bozděch, c. k, zemský čkolní inspektor a ředitel
gymnasia na odpoč., zemřel v Praze dne 3. listop. t. r.
v 64. roce věku svého. Pohřben byl 5. listopadu ua
hřbitově Olšanském.

Hospod. spolek prookresy Pardu
bický, Přelvučský a Holický koná valnou
hromadu dne 16. listopadu 190%o 10. hod, dopoledne
v místnostech c. k. vyš. reál. škol v Pardabicích.
Program: 1. O zrušení daně pozemkové (pojedná pan
předseda ředitel Ad. Eckert). z. Volba pp.delegátů
do zemědělské rady král. Českého za okres Pardu
bický a za okres Přeloučeký 3. Volba pp. volitelů
delegáta zeměděl. rady král. Českého za okr, Holický.

Do okresn Jaroměřského a okresů
sousedních. Letošníhoroku na jaře nstavila se
v Praze Ústřední jednota řepařů pro království České,
jejíš úkolem jest pěstovati, hájiti a podporovati veš
keré zájmy řepního hvapodářatví v království Českém.
Jest to organisace zemská, ku které nese 86 zájem
veškerého zeměděletva, s kterouž obírají o nejen cu
krovarníci, ale jejíž činnost sleduje vláda, parlament
a celá veřejnost. Této jednotě přiřknuto stanovami
právo zřizavati ve všech řepařských krajinách odbory
okraení Takový odbor pro okree Jaroměřský založen
bude přičiněním povolaných činitelů v Holohlavech
dne 23. listopadu 1. r. Činným členem státi so může
každý, kdo v Čecháchřepu pěstuje, (roční příspěvek
řídí se dle velikosti výměry fepní a mice platí neje
menší pěstitel K 2—, větší (10 až 20 hektarů řepy
pěstující) K 4.— a největší (nad 20 hektarů) K 1v.—
Přispívajícímí členy státi se mohou obce, hospodářské
korporace (K 10.—) a okresy (K 20.—). —

Výstavka ovoce v Kunčicích dne 1.,
2. a 3. listop. vydařila ao nad očekávání znamenitě.
Ačkoliv rok letošní na podnik takový byl neobyčejně
nepříznivý, viděli jsmo na výstavce přece veliký výběr
jablek tvrdých, horských druhů i druhů vzácnějších
hojnost. Pěkná úprava výstavky svědčí o porozumění
a vkusu pánů pořadatelů: obecního výbora a pánů
učitelů místalch i okolních. Podnět k pořádání dal
zaslonžilý o náš borský okres okresní hejtman pau
Vojáček. Dejž Báb, aby šlechotná snaha ličamilného
toboto pána i v tomto směru byla koranována vý
sledkem na celé čáře, Budo li se na okresu oprovdn
takto pracovati, šmabem vymizí rozbroje politické;
na tomto poli práce národobospodářské se můžeme
Bejít svorně všicbnil Náš okres Žamberocký zdá se
chápat důležitcst evápomoci: celá řada Raiffeisenovek,
pěkné číslo rolnických mlékáren a nyní racionelní
pěstování ovocnictvi tomn nasvědčuje. Svorné činnosti
pro blaho lidu: Zdař Bůbl

Ze Dvora Králové m. L. Dno30. října
t. r. zemřel zde p. Josef Klugar, bývalý obecní
staroste, ve věku 66 let. Zesnulý zasedal 20 let v obec
ním zastupitelstva, po 6 let zastával svědomitě úřad
obecního starosty, 9 roků zasedal ve výboru okresního
gastupiteletva, mnohá léta byl předsedou, nyní místo
předeedou městské spořitelny, byl zakladatelem spolku
dobrovolných hasičů a členem všech vlasteneckých
gpolkův. Poslední dobou churavěl vadou ardeční; meškal
+ arpuo krátkou dobu v lázních Velichovských, odkud
zesláblý se brzo vrátil. Zesnulý byl muž šlechetný,
amýšlení konserv. a pro své poctivé snahy s umírně
noat byl všeobecně vážen. Slavný pobřeb jeho konán
byl dne 1. listopadu za účastenství všech spolků a
korporací a deputací z Jaroměře i některých okolních
-obcí německých. Jméno jeho zůstane u vděčné paměti,
— Daem 16. listopadu vyprší tříletí úřadování ny
nějšího obecního ssetupitelstra a vypsány budou nové
volby. V minulém tříletí několik členův obec. zasta
pitelstva zemřelo, někteří pánové dali ee voliti, ale
do schůzí skoro po celé období aleté nechodili. a
koví ani voleni býti nemají.

Ze Skuhrova. K výzdoběútolnéhochrámu
Páně na skabrovském návrší přibyla v poslední době
všem návětěvníkům doma Božího milá okrasa, nově
zřízená ovatyňka svatého Antonína. Socha svatého
Antonína a všechno příslušné zařízení, jakož i
vyzdobení svatyně pod ohorem pořízeno nákladem ro

činy páně Lerchovy, majitelů bývalé továrny na papírv HořeníchKvasinách. Pan V. Lerch i jeho ohoť pí.
Antonie již několikráte projevili příchylnost ke sva
tyni skubrovské. Letos pak obzvláště darováním krásné
dampy „věčného avětla“ a zřízením oné svatyně sva
tosntoninské, při kteréž příležitosti zaveden i zde

„chléb av, Antonfna“. Slavnosťf svěcení konána před
nedávném a vykonal jí dp. P. Accuraine Košťál, kvar
dián a definitor řádu av, Františka ze Zásmuk pro
mluviv při tom přesvědčivou řeč o odůvodněné úctě
av. Antonína a vysvětliv případně | význam chleba
av. Antonína. Vášeným a opětovným obdarovatelům
našeho chrámu Páně za nové vzácné a zbožné dary,
jakož i dp. avětiteli naše vroncné „Zaplať Bůhl“ —

Ze Žiželte m. C. Na poděkováníPánuBohu,
de z máls mnoho požehnal, jakož i z úcty k Rodičce
Boží, postavili členové rodiny Benašových v Přebej
šově krásnou z'/, m. vysokou sochu Lurdeké Panny
Marie před svým rodným domem. Socha tato byla
dne 30. října slavnostně posvěcena. Odpoledne v ne
děli ubíral se ze Žiželic do Přebejšova církevní průvod
četných ctitelů Marianských. Městem zpíráno „Tisíc
krát pozdravujeme Tebe“, za městem po cestě konána
pobožnosť sv. růžence. Proceasí to přede veí uvítáno
budbou, sborem hasičským, školními dítkami a zásta
pem mužů ižen z Přebejšova. U sochy promlavil vdp.
farář Fr. Vintera: „Jak prospěšno a apasitelno stavěti
a ctíti sochy vůbec a Marianeké zvlášt“. Když socha
posvěcena, litani( Loretánskou a přiměřenými modlit
bami slavnosf rkončena. — Nemilý dojem způsobilo,
Že v jistých krozích se usilovalo, aby nebylo propůj
čeno místo na sochu i aby se na uvítání církevního
průvodu nezrovilo, — Vzorná pobožnosť i zpěv sboru
literáckého ze Žiželic po costě a u sochy P. Marie
potěšila všechny, kteří se slavnosti té aúčastnili. „Ro
dičko Boží1 — přímlavou přemocnou oroduj za nás;
před vlažností a nevěrou duše nás epásl“

Pěvecké Jedmote „Dobroš“ v Wob
rašee na paměť40-letého trvání pořádá pod zá
štitou slavné městeké rady dne 16. listopadu 1902
v pavilonu městských sadů elavnostní večer za spolu
účinkování pěv. jednoty „Vlasta“ a České Filharmonie,

Smetanův pomník — Nmetanovy
sady v Hořicích V činném sbora budobního
spolka „Daliborn“ vznikla myšlénka, aby mistru české
hadby postaven byl v Hořicíchdůstojný pomník. Pro
vedení myšlénky té blíží ae ku svému nakutečnění.
Dne 9. srpna 1903 bude první pomalk Smetanův elav
nostně odhalen. Bude to slavnost celého národa Čes
ského, který svému mistra vzdá hold za zásluby, které
ei o národní hudbu Čoskou získal. Slavnost bude po
řádána při výstavě toho času v Hořicích konané,

Z Polné. Křest. soc. vzděl. podpůrný spolek
paní a dívek pod ochranou bl. Anežky Přemyslovny
v Polné zabájil avoji dramatickou činnost oslarou
Královny posv. Růžence a oslavou av. Otce Lva XIII
Za ton příčinou pořádal v neděli dne 26. října ve
spolkové místností na oslavu 2bletého pontifikátu J.
S. papože Lva XIII. slavnostní večer. Případným zda
řilým proslovem zahájil tuto alavnoat vdp. Jos. Šimak,
bisk, vikář a děkan v Polné, načež přednesl žák [II
roč. měšť, školy J. Nekoken báseň Vlad. „ťastného, po
niž následovala přednáška dp. Alfonse Horneka, du
chovního rádce spolku: „Lev XIII. a jeho působení“.
Zdařilá přednáška tato, při níž dp. řečník krátce svým
populárním dojemným způsobem vylíčil život a půso
bení sv. Otce, vzpomenav i audience českých poutníků
v roce 1900 vŘímě u sv. Otco přijaté, jíž i sám to
potěšení a čest přítomen býti měl, potkala se s živým
účastenstvím a odměněna dlouhotrvajícím potleskem.
Na to následovala „Slavnost živého růžence“, živý
obraz spojený e deklamacemi a zpěvy 8 průvodem
barmonia, jež přednesly školní dítky. Písním z laskavé
ochoty bezvadně nacvičil pan Frant. Korejtko, ředitel
kůru v Polné, začež mu spolek tímto veřejná vřelé
díky vzdává. Deklamace nacvičila jednatelka spolku.
Většina dítak přednesla básničky z „Růžence“ od Fr.
Em. Ibla vyňaté zdařile dojemným způsobem. Ditky
oblečeny jsouce v roucho barev odrnakových nejprve
3 větší představující tři božské ctnosti, odznaky
v rukou držíce, vzbudily víra, naději a láska. Po
přednesu složily odznaky u trůnu P. Marie, k tomu
účelu vzláště postavenému; na to vždy jeden hoch
věneček lilií v ruce mající uváděl 5 dívek představu
jících 1 oddíl posv. růžence. Dívky vesměs oděny

jonce v řízách barvy odznakové e čelenkou zlatou nalavě a prut lilií v rukou držíce po přednesu vždy
lilii anděla u ozdobeného růžemi kříže stojícímu ode
vzdaly, který je pořadem na kříž opět zasazoval. Před,
po i mezi přednesy zpívány dojemné mariánské písně.
Obraz ten působil na obecenstvo úchvatně. Sál pana
Macháčka, kde spolek má svoji místnost, byl až do

posledního místečka takřka namačkán. Mnozí nedo
stavšo již místa moaeli se vzdáliti. Ku konci zapěna
hymna papežská. Zdařilý tento slavnostní večer utkví
zajisté účastníkům na dlouho v blahé vzpomínce.
Z mnohých stran docházejí nás žádosti, aby e živý
obras opakoval, o černš výbor ještě rozhodne. Zdař Bůh!

Veledůstojnému farnímu duchovenstvu v dit

vás. Královéhradecké,

V úctě podepsaný v letošním ročníku „Časo
pisu Musea království Českého“ vydává ob.
sáhlé„Vypsání života a působení Jana Lao
polda Haye, od r. 1781—1794biskapa královéhra
deckého“. V uveřejňování životopisu tohoto bude ve
příštím ročníku časopisn musejního pokradovati.

Velkou část doposud nevykořistěných historických
pramenů kn použití při práci této podepsanéma s nej
dobrotivější blahovůlí ráčil poskytnonti J. M. ndp.
královéhradeckýbiskup Edvard Jan Brynych. Při
svých stadiích v archivu nejdůstojnější konsistoře krá
lovébradecké byl podepsaný podporován s nejvzácnější
ochotou a odbornoa znalostí od vdp. kanovníka Fran
tiška Kernera. Při těchto svých bádáních pode
psaný ehledsl, de na mnobých farních úřadech v die
cósi královéhradenké nacházejí se v pamětnicích dů.
ležité historické zápisy z doby biskupování Hayova,
nebo přímo o něm.

Proto v úctě podepsaný, v zájmu největší dů
kladnosti, úplnosti a zajímavosti své práce o Hayovi,
veledůstojné farní duchovenstvo v diecéni královéhra
decké nejsnužněji prosí, aby do pamětnic, pokudje
podepsaný již sám neprošel, laskavě nahlédnonti si

neobtěžovalo a vlídně psk s ním sdělilo, kde se co
B let 1781 —1794 nebo o biskapu Hayovi zapsaného
nachází, aby záznamů, zpráv neb úrah těchk dopl
nění výše zmíněné své práce mohl použiti. Veškeré
náklady a zaneprázdnění s tím spojené podepsaný
ochotně nahradí.

Dr. Vácslav Řezníček,
* Král, Vinohrady č. 347.

Různé zprávy.
Přátelům českéhonárodního divad

la v Brmě. Pod záštitou slavné rady král. blav
úibo města Praby podniknonti se má po všech obcích
a ve všech spolcích všeobecná sbírka na postavení
důstojné badovy pro národní divadlo brněnské, jež
jost umístěno již po dloubva řadu let v místnostech
prozatímních, Nová budova tato má býti stejně nád
berná a nákladná jako bodhovra městského divadla
brněnského a podle předchozích rozpočtů má vyžado
vati nákladu aspoň 1,600000 K. — Buďtež důvody,
kterými so dokazuje naléhavá potřeba této nové abírky
a této nové stavby, správné čili nic, tolik jest jisto,
že nesmíme dopostiti, aby divadelní sbírka byla na
újma těm zájmům, které národ náš uznal a prohlásil
zn nejdůležitější, to jest zabezpečení dostatečného
počtu českých škol pro mládež v krojích a místech
ohrožených a ochrana českých menšin; všechna Školská
sdružení národa našeko od Ústřední Matice Školské
počínajíc až po nejmladší Matici Úsovsko. i všechny
Národní Jednoty zápasí 8 takovým nedostatkem, že
nemobou úkolu svého splniti tak, jak si byla vytklo,
a jak zejména české menšiny toho vyžadnjí. — Podle
našeho soudu bylo by tedy potřebí přede vším jiným
poskytnouti těmto obranným spolkům v nejkratší době
tolik příjmů, aby mobly dostáti uspoň nejnalélavějším
úkolům, a pro budoucnost zarvčiti jim tolik příspěvků,
by bez obavy mobly svoji záchrannou činnost plně
rozvinoati. — Proto obracime se na přátele této
myšléuky 8 důtklivon žádostí, aby zvyšojíce svoo obě
tovost především umožnili spolkům školským a obran
ným nejštědřejší podporov, účinněji než podud chránit:
obroženou Školní mládež a české menšiny od úplné
ztráty národnosti ve Skolách cizích, a pak teprve
uvažovali o příspěvcích na účely jinaké, Jen tak může
z nové sbírky vzejíti národu prospěch; nebude-li
dbáno naší dobré rady, otrpíme ztrátu neaabraditelnou,

Vysvědčení liberalismu. Dne26. října
přednášel v Brně dr. Blaho, buditel a zastance uher
ských Slováků, o vzájemnosti československé, Obcbod
a průmysl na Slovensku zkvětá od té doby, cu tam
přicházejí z Moravy a Čech odborníci. Dr. Blaho při
přednášce prosil, aby jim neposílali každého. Lid slo
venský je zbožný a ten, kdo nejsvětějšícit jeho uráží,
pokazí více než sta může papraviti. Uvádí příklady,
kde český obchodní příračí vysmíval se lidu, když se
modlil klekání, ba nábožnému lidu i nadával oslů, že
koná své povinnosti náboženské. Jiný opět dělal si
smích z kázání ve spolkovém domě, kdež se lid rád
schází, poněvadž nemá jiných spolků. Stalo se, že ta
kového posměváčka chtěl lid sám potrestati, ale před
bitím ho zachránil jen — farář. Takové netaktní a
pevzdělané lidi nemůžeme na Slovensku potřebovat,
dodal dr. Blaho. To je špatné vysvědčení a doporu
čení pro násČechy. — Na moravském Slovácku jeví
se dosti silný odpor proti Čechům z království tu
působícím, zvlášť proti vzdělanějším. Kdo tamní po
měry dobře zná a nemá rozum zastřený „vyvýšenou
svobodomyslností“, vytkne hned, že příčinou oné nevra
živosti jest netečnost, vlažnost a opovrhování nábo
ženstvím. Tak daleko nedospějeme. Snoubí-li se však
pokrok s náboženstvím, pak zajisté my Čechovébu
deme průkopníky vzdělanosti i přes Němce.

Lurdy a američtí Čechové. Prvnídar
od Čechů amerických ne votivní dar národu česko
slovanského do svatyně v Lurdech přišel od rodiny
Stavjaníkové z Yonkorsn u New-Yorku a sice 32 K.
Rodina ta byla na sbírku tato upozorňena svými kra
jany z Moravy. V tu dobu posláno mi bylo také číslo
„Vlaatence“ vycházejícího v La Crosse v Americe
kde nějaký čtenář „Obnovy“ nveřejnil 2 „Obnovy“
zpráva, že první česká pouť do Lnrd konati se bude
t r. a připojil k tomu přání, aby i američtí Čechové
pont do Lord podnikli a 3 Čechy ze stará vlasti se
tam sešli. Na základě tohoto článku poslal jsem al.
rodakci „Vlastence“ dopis, v němž jsem projevil radost
nad tooto myšlénkou a zároveň jsem poslal provolání
ku sbírce na votivní dar národa českoslovanského do
sratyně v Lurdech. Doposud došly z Ameriky tyto
milodary: z Chicaga, p. Josef Molitor 24 K 52b,
p. Václav Dlouhý 1 dol. (4 K 80 b), z redakce
„Hlasu“ ze St. Lousisu od nejmenovaného L dolar.
Leopold Kolísek, farář v Předklášteří o Tišnova na
Moravě.

Jak v Americe žmom. Letoa zevodeny
byly v Kalifornii stroje, které důmyslným zařízením
i Amerikány překvapily; lze jich a prospěchem užiti
jen na ohromných lánech poll, Jeden žací stroj, jehož
letos užívali, měl lokomotiva o 30 koňských silách,
délku 18, šířku 9 metrů a za hodinu požne pole
dloubé 65kilometrů; za den zpracoje 40 hektarů;
řada klasů, kterou najednou požae, má délku 12 m.;
řemen 1:2 m široký vhodí sežaté obilí do vozu, který
jede za strojem a když je plný, vyklopí vše. Obilí
za jízdy ještě se mlátí, vyčistí a sype do pytlů, které
stroj naplní a zašije. Když je dvanáct pytlů, které
mají asl 67 kg. obilí, napločno, padnou na zemi,
kdež zůstanou leželi, Stroj obslubuje osm mažů, čtyři
koně dovážejí atále potřebnou voda a olej. Letos
byly dle úředních zpráv asi dvě třetiny vší sklizně
takto požaty a vymlácepy.



Něco © čokoládě. Nejznámějšíjest Menie
rova čokoláda, Menier (ner, se r. 1804) od 9—16
let byl saměstuán vé vojenských ústavech jsa k ruce
vojenským lékárníkům. Roku 1822 byl propuštěn.
Nevěda co počít, zuřídil si dílnu na mletí „prášků
nejjemnějších drabů pro nemocné.“ Poněvadž sl poc
tivě počínal, dařilo se ma v obchodě velmi dobře.
Menier pomýšlel brzy na zvětšení, Za tím účelem
koapil mlýn v Noijslela s mlel prášek vodní sllou.
Poněvadž se vyskytovala protivonství se strany lékár
níků, dostudoval Menier v mužném věku lékárnictví
a nabyl diplomu, který mu zajistil volnou výrobu
krásvých a čistých výrobků, jež měly znamenitý odbyt.
Menier začal mlíti potom I kakao, V roce 1853 vy
ráběl již 680.000 kilogramů čokolády ročně. Syn
Menierův Emil zřídil si ještě vedle toho vlastní plan
táže kaknových keřů na březích Nicaraguy v Americe,
Podnik vzmáhal se dále. Nyuí řídí Nojsielskou továrnu
vnuci zakladatele, Jindřich a Gaston Menierové a 0
mobutnosti výroby jejich svědčí tato dvě data: Výloby
za cín, do něhož so čokoláda balí, obnášejí 700.000
franků ročně; americká stroje pak, jež samy řežou,
boblojí, malojou a zatloukají bedoy, dodávají denně
přes tisíc beden, jež se čokoládou naplňují a rozesí
lají. To jest úryvek ze zajímavé historie světoznámé
Menierovy továrny na čokoládu, vyňatý ze Stillerova
spisn „Šťastní jednotlivci a různé hospodářské úvaby.“
Ve spise lze se dočísti mnobo jiných zpráv o prů
©myslavšech odvětví, o poměrech obchodu světového,
o hospodářství cizím i domácím. Spis vyšel nákladem
pražekého „Českého Obchodního Musea“ v ceně 2 K
20, a poněvadž se bodí jak pro jednotlivce zejména
pro dorost, tak i do kniboven i k rozboru přednáš=
kovémo, vřele naň upozorňujeme a doporačojeme, aby
s něho při přednáškách hojně se čerpalo a jednotlivé
články se předčítávaly,

(Chov slepie. Jakmilo začíná býti ráno a
večer studeno, třeba elepicím dávati teplou snídani.
Zbytky od jidla uvaří se e brambory střídavě s hrat
kou seménce a ovosného šrotu. Uvařené krmivo veype
se do putny, v níž jsou otraby, kukuřičný nebo ječ
menný šrot a tak dlouho se vše míchá, až povetana
hustá kaše. Tato dává se slepicím teplá. Teplá krmé
účinkuje nejen na zimní snášení vajec, nýbrž slouží
také na zdraví drůbeže, podporujíc činnost jater,

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 31. října 1902. 1 hl,

pšenice K 11'00—12-30, ita K 10——1060, ječmene
K 7 60—8 60, ovsa K 6-10—6-70, prosa K 10-——10*20,
vikve K 9 ——10—, hrechu K 2000—2600, čočky
K 21'00—2600, jabel K 1800, krap K1600—4000,
bramborů K 230—000, jetelového semene bílého
K 88'00—114:00, jetelového semene červen. K 0000
—00:00, máku K 30'00—40-32, Iněného semene K 14-50
—17-50, 100kg. žit. otrab K 11-00,pšenié, otrub K 1060,
1 kg. másla K 2:00—2'12, 1 kg. sádla vepřového K
1:76—196, tvarohu k 0-28—032, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa. okurek K 0'00—0'00, jeden hl. cibule K
2-20—3-20, jedna kopa drobné zeleniny K 3:20 —0"00,
1 kopa zelí 4:00—8:00 K, 1 pytel mrkve 1-20—1'60,
1 bl. švestek K 1:60 —2:20, 1kopa petržele K 0:00—0:00,
1 kopa celera K 000—'000.

Listárna redakoe.
Vídeň. Vidp. dr. J. P. Do 31. prosince 190%

třeba ještě 13-54 K.
Skuhrov. Vldp. K. Druhá zpráva příště.

(Zasláno)

PanBed. Čápek,
stavitel varhan v Poličce,

postavil t. r. pro náš chrám Páně nové varhany
o dvou mmanualech s 18 znějícími rejstříky,
3 spojkami, 6 kolektivy 4 crescendem. Při
pojujíce se ku příznivému posudku pří kolau
daci pana Jos. Nešvery, ředitele chrámové
hudby pří dómě v Olomouci, doavědčojeme,
že varhany ty jsou uměle, dovedně, dle osvěd
čené soustavy v každém ohledu dokonale se
strojeny. Vyslovujeme ctěné firmě zasloužené
uznání a vřele ji širší veřejnosti doporučajeme.

V Náměšti u Olomouce, 15. října 1902.

Frant. Piskoř,
místo-děkan.

Karel Nenbauer,
zást. patronátu.

Frant. Nešpor, Ad. Chytil,
řed. kůru. starosta.

Jes. Bartoněk, Jos. Kašpar,
předeeda konk. výboru. starosta v Biskupetví.

Mřestní liséy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna

Kaldýzipřeječerstvé,levné,dobráapravobarevnésbelí.
Objednajte přímo a skuste uJoseta Šulce

s84 o Náchodě. %2e

23 m. anafos (na cíchy) všechbarev. . . . 8.46023 m. Gradi damašk. (na cíchyj, bilý, calolnéný sl. ?50
A3 m. Plátna bělolněná, 90 cm. liroká —.- . sl. Tv
13 m. Prostěradlo bělolnémé,156 cm. široká.. sl. 5

23 m. Polovičník ný 84 cm. široký . . . . 8.648023 m. Zefir, barchend, velur moderní - . . . 8.480
6 Ručníky bělolněné, silné, vel. < © < + sl. 085

6 ny silné, bdlolnéné,kostky . « - -+ sl, 0856 Šátkydllé ned barevné, vel. moderní- sl. 060
1 Pokrývka na stůl, kávová, moderní . . sl. 085

Jiné druhy levnéjh všdy Ise dostati I

5 kg. sbytků, 46 aš 50 metrů, barchentu, flanelu, sefiru,
kanafasu, plátna, kretonu, Širtinku, nejmenšípřes J m kus.

Objednejte, pokud jsou po satsonč v sásobě!CESW
je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovku. zazaří jasvým
světlem. Svítí při bouři i větru. vvlučne ne
bezp-éi požaru i výbuchu a vydrží ori Každo
d -nn upotřebení zaručeně po mnoho týdnů

Ne.šetná pochvalná uzriní. — K vny d'rek.
Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 45b více.

Vývozní dům praktických movlnek

A, Patrná a syn v Jaroměři,
Založeno 1842,C- JIL

Modní výrobu
i 1- o

plonokroů mmm
pro důst. duchovenstvo, ©

c, k, úředníky a c.a k. důstojníky,
jakož i

všech obleků
panských

z látek anglických, francouz
ských, brněnských a humpo
leckých za ceny nejlevnější

doporučuje

Karel Nekola v Hradci Kr.,
Malé náměstí čís. 12, I. poach.

O0000
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 obni zlacené a otříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
Levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

sašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý sárod můj může se vykásati četnými pocaval.
nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje se tedy kza
koupení a opravě kajichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lastrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, pateuek utd. co nejvíce.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Výestarech u Hradce Král.

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ji

o

OB“ Božíhroby, "fi
- pRB" křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod. 8
Mnoho pocbvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOOOOO000000

| Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

; jest nejlepší. nejvetší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vsněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svópomocuého
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — ro naše katol. apolky po
volujeme zvláštní výbudy.
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mpoža hovající.
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vyznamenán.

Cenníkyzdarma.

krátprvnímicenami

Z
modernější
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Kostelní náčiní
BEE" vlastní výroby "JINE

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří. .

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

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 zvlášté z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

% 8



Malinský křen
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
5 kg. 20 kořenů.. K 5-20
5 kg. 25 kořenů.. K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malin. křenu v Kutné Hoře.

00000663

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďachy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Pláňy a rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Ka a5T

Továrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě (64
KP dříve sávod na sušitkovámí ovoce,saložený "P
7 r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách Ba
P) —nabízí 

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
wíno, bílé i červené,vino borůvkové (medici- |
nalní),vína sladká avíno Šumivé (iaompaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailií

BYdny prámvadía dní
Vzorky zdarma a franko.holr .
Ojetý, půlkrytýkočár

levně na prodej u

Čeňka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

ORP“ Tamtéž jsou nové kočáry nejnovějších vzorů
stále na sklodě. ji

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 výborna,

dan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stapce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Molá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporuóuie Be

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
stce 4 se Šelešnými rámy, sí

, fčmi 1 vsazením.
Veškeré rozpočty, skizsy i odborné
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

SRB“Neatetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "ij

Založeno roku 1836,

DARÍ

vánoční odporučuje vzbledem k této nastávající
době velect. P. T, obecenstvu ku provedení foto
grafických obrazů všech velikostí a všech způsobu
vejchvalněji známý závod: J. F, Laugbans, c. a k,
dvorní fotograf v Praze, Vodičkova ulice čís. 37.

Kral, Bradec. | Plzeň, | Budějovice,

TE
P

<=.
V

Již letošní v nejjemnějším cukru
vsavařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

i
První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

Vídeň,
VIL o., Schotten
feldgnsse28,d.11.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, ,
y rv prd poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

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

ve své c. k. povolené kanceláři jen
P*raha=II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.=3
Navštirenky

Podzimní novinka pro pány
na obleky a ulstry moder

ního vzoru a barvy.
Metr z=!.320).

Ma úplný oblek 3 m.
Vzorek této látky, jakož

i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrebníky
a menčikovy jen zaručené

Ň jakosti írných cenáchvšech druhů | jo s zinýchcenách
nabízí nutí franko zašlou

Biskupská | Prmlčeskýzasílzávod
kaihtiskárna. Ed. Doskočila

w Chocní.
Látku v kuse lze viděti

v mém závodě v Praze, ve
Vodičkově ulici č. 22. n.
(vedle vyšší dívčí školy).

| Josef Neškudla,

|

c a kr. dv. W dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvn

svůj všadež osvědčený a mnoha doporu- |

čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dy. výrobní závod

všech Koptelnich parameniů
praporů a kovovébo náčiní. — Ilus:r.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko 8e zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

KEKKKKKK
Bursa práce v Hradci Králové,

Přijmou se učňové na sedlářství, obuvnictví,
truhlářství a na jiná řemesla. — Též se přijme
krniič dobytka, — Řádná a spoleblivá žena jako
pradlena hledá práci. — O místo žádá dovedný
zámečník. — Bližší edělí

os. Polák st. o Hradci Kr.
v bisk. residenci.

ONONON XNONONONA
Výhradně pravý

malinský křen
v pošt. baličkáchfrasko

5 kg. 15 kořenů . . . . 6K650hb
5 kg.20 kořenů . . . 4K5h
5 kg25 kořenů. . . . 4K2b
původní otepě po 10 kg. těžké, dráhou,
nevyplacené, po 6 K za otep, ve větším
levněji — zasílá dobírkou přes 50 roků (©
stávající závod výhradně malín. křenem

J. M. Jireček v Kutné Hoře,

VAM A ©

OCROVODA

(©

ONOKACUODUNA



jakož i veškeré

P San zabezpečíza100 splstnýhned

60.640-65 kor,

v Brně, ve Vid

va
vyřizují.

Velká úspora pro každého.
Žádných šlí a řemenů více! Upotřebte chralně známédržadlo kalhot

(Patent Novotný).
To samé poskytuje přímé, volné, zdravé držení
těla, vkusné padnutí kalhot, a lze jej vždy ka
každým kalhotám upotřebiti, aniž by knoflíků neb
jiné úpravy bylo třeba. Přesvědčení zjisti netušené
výhody. 1 kus k 1 kalhotám K 120, 3 kusy

K 320 po obdržení franko zasílá

F. S. Novotný, Maršovice-Kokonin,
obchodní a zasílateleký dům.

MNMTITTTMUDULITÍ

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachtielch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukáskuj

so na požádání franko zašlou.

psat40000bd
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Soáj k svému!
Žádné cenníky illustrované; za
to všem důst. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských 1 dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řetězy,ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, dů
vadelní kukátka atd.

Dáclav
Srančák,

hodinářský a elatnický závod

ručí se 3roky

sasprávný VCeské (Oř ebové.

Veškeré správky hodin a šperků vyřizují se
se zárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

wo- Výhodné podmínky platební bes svý
šení cen. "+

obtaženy (re
pasírovány) a
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uzavírá

čtvrtletní pojistné K 642 pozůstalým kapilél K
po jeho úmrtí nebo při dožití 60. roku. Po

re:
dosavadní výplaty 70,232.6 3-58 ker.

ni, v Lublani, ve Lvově a v Záhřebě.
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rodinu, dlužno

Žádná pečliváhospod

nápoj zavésti.

označiti ===

ňka nechť ne

jest pravá Jen v
kách s ochrannou

původních balíč
známkou »farář

C.00-0
oRdsoodou

O.COO99 O000

Nejlevněji koupíte

říčné vody
ze sádek

Frant. Jiráčka ve Vys. Mýtě.

KOltáře, kazatelny, a t. d.
nabízi

V

Branlišek JÍROUÍ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

(Ú

k největší spokojenosti,
usnání

ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému
P. T pp. bostí z . rahy i z kraje.

Václav Vaoek, majitel.

Majitel: Politické družstvo tiskové
——Niskem bisk. knihtiskárny v Hradoi Král.



Příloha
Beseda.

Garanční úpls.
Obrázek s poborské fary. Napsal V. H.

Poslíček přinesl psaní a časopisy.
Kaplan i stařičký pan farář setkali se u

dveří, spěcbajíce poslu naproti. Poblédli na
sebe. Vráskovitou tváří vtarého kněze přeletěl
bolestný úsměv.

Nemůžeme se dočkat, jak to v Praze do
padá. — Ba z nás starých řekne mnohý: Pane
Ježíši, proč jsem se tohoble dne dočekul?

Stařičkému pánu zachvěly se rty a tváří
projelo bolestné škabnutí. Vzal rycble časopisy
a psaní. Jemnostpán šel do kanceláře amladý
ubíral se schýlenou hlavou do kaplanky.

V kanceláři.

Starý pán roztrhl obálku novin. Četl:
„Českému katolickému klera! Bratřít V

kritické chvíli mlaví k Vám orgán Váš, Zemská
jednota. Záložna svatováclavská, v jejížčele
byl kněz, jest v nebezpečí, které hrozí následky
a katastrofami přímo uedozírnými. V této tísni
nepomohou žádné nářky, žádné inkriminace,
zde jediné pomůže rázný obětavý skutek, obě
tavost přímoobrovská..... s

Koěz odložil noviny a zamyalil 8e.
Bylo to před pětadvaceti lety. Dostal

faru. Na jednom vuze odvezli mu celé kapl „nské
zařízení. A nebýti těch beden 8 knihami ani
ten vůz by plný nebyl.

Potřeboval peněz do zařízení. Nebyly|
Vydal se na cestu do Prahy. Vypůjčil si ze
svatováclavské a stal se jejím členem. Dluhy
časem uplatil — členský vklad tam nechal. —

„Nic nemáš — nemusis ani to míti !“
bleskla mu jen tak letem hlavou myšlénka.
Přejel si vráskovité čelo a otevřel zásuvku u
psacího stolu.

„Co mám — to dáml“ —
Vyňal zahnědlou knížku spořitelní.Otevřel.

Byl tam vložen papír u na něm napsáno: „
zl. na fundaci po mé smrti“. Zadíval se nu
písmo. Oči se mu zakalily.

„Snad mi Bůh ještě popřeje zdraví, abych
se o svou duši postaral. A pak — bratři na
mne nezapomenou“

Po chvíli seděl již stařičký kněz schýlený
nad listinou a 8jasnou, usmívající se tváří psal:

"400 koran“.

V kaplance.

copem rozovíral rychle noviny.Četli provolání. Oči mu hořely nadšením.
„Tak to má být! Probouzíme se! Rány

dopadají, Bůh nás tříbí na poli svém jako, pše
nici. Musíme k srdci lidu mluvit akatky.Řeči
přeletí, ale skutek zůstává I“

Dočetl noviny a zrak jeho svezl se Da
psaní, která ho došla.

„Ách, z domova“
Roztrhl obálku.
„Milý bratře! Tatínek chtěl, abych Ti do

psala Dlouhojsme nechtěli. Kdybys mohl přijeti,
viděl bys a nemusila bych Ti psát. Tatínek
postonává, měsíc již nemůže pracovat. Léky
stojí mnoho a musí si přilepšit. Víme, že nemáš
nazbyt, ale kdybys mohl, nezapomeň na nás !“ —

Kaplan zbledi.
Nic mu z domu nepsali o nemoci otcově.

Stonavý byl — ale že by mu tak zle bylo?
Podepřel blavu o stůl a zadíval se k horám,

k zachmařeným kopcům, přes které denně
měřil cestu do škol.

Nachodil se až do těch škol. Do gymnasia
potoval z chudé vesničky denně dvě hodiny
cesty — trpký život, mládí žádné, radost žádná.
Znaven přicházel, do noci se nčil.

V semináři zučal býti duševně živ. Měli
tem kroužky, pracovali, doplňovali své vzdě
lání. Časopisů dost. Čtyři léta nprchla jako sen.

Zapadl do borské vesničky. Z domu nesl
si jen kufřík na kaplanku a šaty, které měl na
sobě. Pan farář mu půjčil do kaplanky stůl,
stolici a postel

V očích kaplanových se zaperlila slza.
V roce pořídil si chudý nábytek a nyní

již čas od časn něco poslal domů.
Vzpomínal, jak doma chudý život a ři

té vzpomínce každé lepší jídlo mu hořklo. Ko
likrát četl první psaní, v němž tau Bestra psala,
jak tatínek plakal radostí, že Josífek si na ně
vzpomněl. A šetřil, sám si nedopřál — jen
aby tatínek s maminkou nemasili na stará ko
lena žebroton k cizím. —

A nyní zas domu zle!
Kaplan echýlil hlavu a raka samovolně

vztáhla se na stůl, kde byla listina, v jejíž čele
byl nápis „Guranční úpis“.

„Kum vyní? Domů? Do Prahy?“
Otevřel zásuvku. Měl tam peníze ze školy.

Krvavý peníz — každý krejcar skropený potem.
Chtěl si na zima poříditi kožich do zpovědnice,
na za0patřování.

„To počká“
Vzpomněl si, jak vyprávěl dětem o Bv.

Václavu, že teplé šlépěje nechával za sebou,
kudy šel. Láska hřeje.

Kaplan sklonil se nad listinu a pasl: „BŮ
koran zaeflá poukázkou“.

Potom psal domů. Oči měl nějak zarudlé,
když psaní dokončil. Omlouval se, žeposílá
zatím jen těch pár zlatých. Že v Praze hříchem
jednoho trpi mnoho nevinných —že je svatou
povinností knězepomáhat... . a že si odepře
nyní nějaký ten časopis a knihu, aby mohl
doma pomoci... . Aby mu brzo psali, jestli
to zatím stačí. —

Drahébo dne ubíral se posel z fary do
města.

„Padesát koran — hezká sama! — A také
domů ještě posílá?*“ poslíček vrtěl hlavou a
pustil mohatný kotouč dýmu.

„Jo — jo — majíl“

Katastrofa Sv,-Václavské záložny

v Praze,

Když 10. října odpoledne byli dopravení
na policii starosta sv.-Václavské záložny Drozd,
úřadníci téže záložny Kohout, Herzig a Haeber,
šířilo se celým městem pravé zděsení. Kdo
pak byl 11. říjoa dopoledne svědkem toho, co
se před záložnou odehrávalo, ten „do smrti
nikdy nezapomene na tyto strašné výjevy, které
zde účastníci mohli uzříti.

Na všech vkladatelích bylo vidět zoufa
lost, zděšení. Strašlivé kletby se tu pronášely
na kněze, náboženství, zkrátka byl to soudný
den. Kněží na ulicích v Praze byli v šaac vy
dáni útokům ne snad sorialistické lazy, ale
i jiné jindy slušné obecenstvo 86kněžím vyhýbalo.
Občan Klofáč napsal v „České Demokracii“
velkým plamem: „provalil se klorikální vřed“.
Občan Klofáč promlovil zde pravda jen čás
tečnou. Vřed ten není klerikální, on je speci
ficky vřed český. Osoba Drozda dává celé té
hrozné katastrofě nátěr klerikální, ale docela
chybně. Pravdou jest, že Drozd dodával záložně
nátěr, že jest to ústav kněžský, ale byl jím
jen na venek pouze zdánlivě. Drozd, katolický
kněz, byl starostou, ale záložnu vedli úředníci,
kteří považovali peníze, které kněží od úst si
spořili a do záložny dávali, za veřejný plen a
v pravém slova smyslu záložna po dlouhá léta
drancovali.

Hlavní defraudant Ort, který se v pravý
čas sám naonen svět zprovodil, utrácel peníze
záložny ve „vlastenecké vybrané“ apolečnosti.
V jeho domě ve Štěpánské ulici slavily 86
obrovské hostiny, proudy šampaňského jeu
tekly, a vybraná společnost „vlastenecká“ 86
při tom znamenitě bavila, ale nikdo se neptal,
odkud Ort bere peníze; „vyhrál los“ a to
stačilo. Jako si počínal Ort, tak činili i ostatní
Kohont, Herzig a Pekelšader. ili zuamenitě
a utráceli po drabná léta. Co se v místnostech
samé záložny dělo, byla pravá Sodoma a to
vše bylo známo, ale nikdo nehnul prstem, aby
tento augiášský chlév byl v Čas vyčištěn, aby
se předešlo ohromnému zla. Nyní se spílá za
to kněžím, kteří jsou při tom všem vlastně
nejvíce okradeni, biti. Ano je to klerikální
panama, ale tím smutným významem, žeprávě
kněží tuto ohromnou ztrátu masí ponejvíce
hraditi. Je v tom strašná ironie, když okra
dený veřejně je označen za zloděje. Něco po
dobného ta ještě nebylo. Veškerý nářek jest
dnes planý. Zde se mnsí nyní pracovati k tomu,
aby byl odvrácen konkurs.

Záložna má vyplatiti 13 milivnů korun
vkladů, to jsou tedy passiva záložny.

Naproti tomu prý má záložna rozpůjčeno
na bypotéky 9 a půl milionů koran. Lo86
teprve mosí vyšetřit Mimo to má záložna
vlastní dům v ceně asi 800.000 K a 17 domů,
jichž cena odhadnuta okroahle n8 1,300.000K.
Ale domy ty jsou zadlaženy , unoho-li by tedy
pro záložnu z nich zbylo, musí se vyšetřiti.
Peněžitých darů se nyní sešlo okrouhle vob
nosu 1,300.000 K. Defraudantům odejmut jen
nepatrný obnos asi 300.000K. Celkem může se
přibližně říci, že chybí 3 až 4 miliony korun.
Obnos ten musí sehnati členové a doufá se, že
dobrovolně upíší alespoň 2 miliony K. Doda

tečně pak mohou i vkladatelé sleviti 10 proc.
ze vkladu, což by též obnášelo 1 milion K.

Tím by nebezpečí konkursu bylo zažo
hnáno. Does musí kuratorium i výbor záložny
pracovati železnou rukou za tím jedním cílem:
odvrátit konkors záložny a provésti likvidaci
klidnou a rozumnou.

Literatura.
V. Kotrba v Praze. Vzdělevacíknihovny

katol, sr. XXVI., seš. 3. a 4. F. T. Cámara. 0. S. A.
Náboženstrí a věda. Cena 1 K. — Lidové knihovna
av. III. Rozumem ka pravdě. Obrana víry katol.od
J. Běliny. Seš. 2 za 82 h. — Rajská zahrádka. Če
sopis pro mládež. Roč, XII. seš. 2. Red. V. Špaček.
Roč. předplatné 1 K 60h. — Rádce duchovní. Časopis
kněžstva Českoslov. Red. dr. J. Burian. Roč. IX., seš. 11.
Ročně 8 K.

J. Otto v Praze. Lidov. rozpravlékař.č. 8.

Škola avýchona tělesná. Napsal J. Karásek. Cena1 K 60h. Číe.9. O otravě plynem uhel. od dra VÍ.
Slavíka, Za 40 b. Číe. 10. Cbraň se před nákazou.
Srbsky nepsal dr. M. Jovanovič Batat. Za I K. —
Cestopis J. Kořenského: K protinožcům. Saš. 5,—7.
po 60 b. — Laciná knihovne nár. Ser. XXV. Sešit
B88.—41.po 20 h. Chent. Hiet. román z raeko turecké

války. Napsal Rafi. — Anglické koihovny řada II.
J. Meredith: Zkouška Richarda Fovorela. Seš. 12.—16.
po 24 h. — J. Arbesa Sobrané episy. Díl V. Kniby
novel s povídek. Seš. 2.—65. po 80 b. — Sebrané spisy
Kar. Světlé: Romanetta z Ještěda II. Seš. 1.—4. po
80 h. — Báenickéspisy J. Vrchlického:Poutík eldo«
rádu. Seš. 2.—4. po 32 h. — Východní by.
Skvostuě ilustrované místopisné dílo redakcí Aloisa
Jiráska. Terezie Nováková vede nás z Koclířova na
Dětřichov, do Opatova, Zádulky, Semína, Rybníků, do
Čes. Třebové, do Hylvat, na Hrádek, do Řetové, Pří
vrata, Svinné, Strakova; provádí nás končinami při
býv. zemské bráně východní a při staré cestěTratenické
na Morava vedoucí. Popisnje Kukli, Mikulč, Ostrý
Kámen, Karli, Chmelík, Hratov,Janov, Střenici, Litr
bachy, Benátky a Litomyšl. K.Liebecher provází popis
akvostnými illnstracemi. Seš. 3. a 4. po 180 K.

Graf. společnost Unie v Praze. Dějiny
amění národa čes. Napsal J. Lebner. Kostely apsidou
a pravoúhlým chorem zakončené. Seš. 12. za 70 h.
S četnými iliustracemi, — 23 let bouře a slunečna
« Jižní Africe. Borské boje za svobodu a neodvislost.
Líčí barský plukovník Ad.Schiel. Přeložildr. J. Guth.
Dílo ozdobeno řadou pěkných illustrací. Seš. 1. a 2.
po 50 h. — Sof. Podlipské spisy: Peregrinas. Román.
Seš. 1. a 2. po 50h. — Spisy Jul. Žegera: Dobro
družetví Madrány. Seš 6.87. po 40 h. Čechův příchod.
Seš. 1. Nádherný národní epos.

J. R. Vilímek v Praze. Doratenáctéstoletí
elorem i obrazem. Seš. 42. a 43. po 60 h. — Velikáni
naších dějin. České mládeži vypravuje dr. J. Kosina.
S přečetnými illastracemi, V díle tomto předvedení
budou naši bobatýři ducha a meče, nejelavnější naši
panovníci, státníci, učenci a tiáí trpitelovó. Seš. 1. po
26 h. — V paneké službě. Román od J. Klecandy.
Seš. 2.—4. po 26 h.

E. Beaufort v Praze. J. P. Javačer: Osm
let na Sachalíně. Seš. 12, za 36h. — Přítel Domo
viny: Přemožení od Ar. Graszeckiho. Sešit 3.—4.
po 20 hal.

Dr. Frant. Bačkoveký v Praze, Ze sbírky
spisů pro mládež čís. 58. Petrovský pán. Povídka
z doby válečné. Napsal L. Benýšek. (Cena K 1'20.
Čís. 43. Obrazy ze života panovníků z domu babsbarsko
lotrinského. Napsal Jan Hraše, Cena 90 h. — Čech
s Rusem rozmlouvající. Těm, kdo rusky už trochu
umějí. Sestavil Fr. Vymazal. Za 80h. -- Malé noviny
pro děti. Pořádají Fr. Hrněíř a Fr. Krch. Roč. II.,
č. 2. Čís. za 10 hal.

Máj. Vychází náklad. družstva epolku česk.
spisovatelů belletristů Máje vždy druhý pátek. Sešit
3.—6. Redaktor Fr. Herites.

Kronika král. Praby 8 obcí sousedních.

Vypravaje prof.Fr. Rath. Obrazemon 8 vy
dává Pav. Kórber. Seš. 1. a 2. po 60 h. Odporučujeme.

Epocba, I4denník jednající o průmysla, do
ravě, vynálezech atd. Red. J. Jindra. Čís.3. a 4.

Nákladem E. Weinfartra v Praze. Roč. předplatné 6 K.
R. Promberger v Olomouci. Názornákvě

tena zemí korany české. Seš. 19.—22, díl IV., v němž
episovatel prof. F. Polívka popisuje rostliny bez
korunné, jednoděložné, nahosemenné a tajnosnubné
cevnatě. Celá dílo stojí K 13:40. — Sv. Janský ka
lendář na rok 193. Roč. II, Obssh vybraný apoučný.
S titulním barvotiskovým obrazem jazyka sv. Jana
Nep. Cena 1 K.

Náš Domov, oblíbený a nejlacinější obrázkový
měsíčník zábavně-poučný pro lid. Roč. XL, čís. 9. a
10. s bohatým obsahem. Roční předplatné 4 K za
aílá so administraci + Olomouci, Laadonova ul. 13.

Modli se a pracuj! Modlitebníknížka s ná
vodem k života křesťanskému. Připojeno 30 duch.
písní. Upravil Msgr. Dr. Jan N. Sedlák, kanovník.
II. vydání za 1 K 20 h. Knížka tato ozdobena jsouc
barrotiskovým obrázkem av. Rodiny svým obsahem
hodí se každému stavu.

Oblíbené humoresky Oldřicha Koste
leckého počíná souborně vydávat nakladatelatví
Hojdy k Tučka v Praze. První sešit (celek bude obsa
hovati 21 sešitů po 30 b) prosentaje se velmi dobře
vkusnou výpravou, velmi slušným objemem str.)
a vtipnou kresbou Viktora Olivy na obálce. Předpla
cení ne 10 sošitů činí K 3.



Nejdůst. bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod.
Veškeré práce v obora stavby a obnovování 03,
tářů, kazatelen, soch, kříšových cest
atd. provádějí se ve všech slosích solidně a
levně s odbornou dokonalostí a. zvlásiě
s trvanlivým zlacením s polycbromií. ,

Výroba ws
y , o všechwožnýchdrubů, olejomalbya mě

) r a m cu . leckéreprodukce.Sochyvšechvelikostí,kříže, římsy, lišty a různé umělecké výrobky.

všechmode:níchvzorů8 Veškeré druhy papíru,

zasklívání obrazů psací, kreslicí a školnípotřeby,alba, kassety,
ve vlastní dílně. ©“ /kolžky modlitební,obrázkové a obcbodníatd. atd.— DOPISNICE—

S.VY 0 VOZOVNAS30OVA
COXODMCGIIGAGAGACOIGAGAIGAIOMAGOAMO

e Největší sklad ©
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek flanelových i proší
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů. košů, cestovních“

dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku ati.

firmy

JAN STOUPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

O SDSS ©5)(€5(GS)(65)CS)(SS)G
ATA AAOAAA AOA GSVANGSKA©

Pravé, vyleželé bure.
mmmVÍNO mm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od Čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80 hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů vMlazicích uMělníka.
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VAkývý f "Káru: KALIS „
Katých a stříbr. bodinář a zlatnískvoatů, svateb.
darů, kapesních ' BychnorůDK.
i nástěn. hodin přísežný male“
v krás. provedení c. k. okr. soudu
d je- - - Obrázkové

Oporučuje n Cčenníky zašle.

Na velkostatku Chrasti
u Chrudimi nalezá se několik
set prost. metrůdříví po
lenového, smrkového, jed
lového a menší částka borového
vesměs dobré jakosti ku prodeji.

Ctěné dotazy pánů kupujících
přijímá lesní správa velkostatku
Chrasti, pošta Chrast u Chrudimi,
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Rouška.
V bobaté rodině měla dcera vychovatelku,

která ji měla vésti až do osmnáctého roku
věku jejího. Vychovatelka ta pozorovala, že
si slečinka mnoho zakládá na svó kráse, na
svém účesu, úa zlatě a na šatech a že 8e
proto ráda dívá do zrcadla. Jedenkráte spě
chala slečinka jsouc v celá domnělé kráse a
parádě do salonu k zrcadlu, shledala však, že
zrcadlo přikryto a zastřeno jest rouškou. Rychle
strhla roušku, Ale jak byla překvapena! Na
misto své života a krásy plné tváře spa
třila tam — umrlčí hlavu!

Tato slečna jest mi obrazem nynější kul
tory (vzdělanosti). Jest to skutečně dáma na
pohled krásná. Vzpomeňme na železnice, tele
grafy, telefony, továrny! Pohlédněme na naša
města, v nichž všude povstávají nové krásné
domy, pravidelné, ozdobené alice. Pozorujme
moderní — novověké — město za večerního
osvětlení! Je to opravdu krása. Ale i na ven
kově povstávají úhledné, lepší příbytky. Lid
se lépe strojí, namnoze lépe jí i pije, všude
vniklo to, čemu Francouzové říkají „konfór“,
pohodlí a zpříjemněný život. Vědění, jak se
zdá, taky stouplo, Všude vidíme krásné školní
budovy a kde kdo čte noviny atd. atd. A s touto
svou krásou staví se kultura věku našeho ja
koby před nějaké zrcadlo, sama sebe s mar
nivou zálibou pozoruje a vlastní svou krásu
velebí a chválí.

Ale rouška! Rouškou jakousi zastřena
jest amrlčí hlava. Rouškoa zastřena jest kul
tuře naší její vlastní srnrtelná hniloba. Upadek
mravnosti a šlechetnosti, zvířecí požívavost,
ošklivé sobectví, hnilobou mravní rozežraný
rodinný a společenský život, nenávist stavů a
národů, boj všech proti všem, nespokojenost,
rozervanost duchů až i 8 omrzelostí života,
mnobde až smrtelná slabost národů a říší, to
jest ta „amrlčí hlava“ té kultury věku našeho.
Ale mnohým zastřena jest rouškou napronik
nutelnou. Zevnější lesk ge cení nade všecko,
mravní úpadek se nechce vidět.

Jen veliká vychovatelka národů, církev
katolická to jest, která strhoje tu roušku, a
tu „umričí hlava“, tu mravní hnilobo — s kul
turou naší stále rostoucí — ukazuje. Ona to
je, která praví: „Nedrží-li při vzdělávání ná
rodů ten blahobytu časného a zevnějšího losku
se týkající pokrok stejný krok s pokrokem
mravním, hynou národové“ Tak to svědčí
dějiny. Jen tenkráte byl národ na vrcholu,
dokud vysoko stál v nábožensko-mravním ži
votě, Jakmile však při sebe větším blahobytu
hmotném klesal nábožensky mravně, klesal
vůbec, až i zahynul. A tak je to podnes, tak
to bude na věky. Kteří národové, které říše
dnea jsou v úpadku, proto v něm jsou, že
v nich sklesl život nábožensko-mravní.

Jedna věc však je při tom zvlášní. Již
jsou vladaři a vlády, již jsou mužové rozvážní,
před jejichž zrakem sejmuta jest už rouška
8 toho zrcadla, v kterém se knltura věku na
šeho jen ve své kráse zhlížela. Již vidí mnozí
tu „umrlčí hlavn“ — tu bnilobu — kultury
nynější. Ale nevidí, aneb nechtí vidět příčinu
této hniloby, nechtí se chopiti prostředku je
dině vydatného, kterým se tomu brání, aby se
z kvetoucích národů dělaly umrlčí hlavy, anebo
kterým se hoiloba do národů již vniklá z nich
vypuzuje.

Zase napadá mi rouška. Jest v církvi
katolické obyčej, že se od smrtelné neděle do
velkého pátku zahaluje roaškou kříž s obrazem
ukřižovaného Spasitele. Na vuliký pátek pak
koná se dojemný obřad odhalování jeho. Do
třetice vždy víc a více odhalaje kněz před
lidem roušku, až se celý kříž objeví. A při
každém odbalení vždy vyšším a vyšším hlasem
zpívá: Ecce lignam cracis! Ejhle dřevo kříže,
na němž Spása světa pněla. A chor neb lid
"odpovídá: Venite adoremus! Pojďte, klaňme 86!

A v tom jest obsažena příčina bniloby,
a pak i života neb obživení národů. Kde na
Kristu, Synu Božím, rouška jest, "kde ee na

———

něj nehledí, nemyslí, kde je odstrčen a vytlačen
ze života národů, ze školy, ze zákonů, tam je
— smrt, hniloba. A to je to, co se nechce
vidět. Nářku již i v nejvyšších vladařských
kruzích na hnilobu a rozrušenost říší je dosti,
ale zapomíná se, že právě moderní stát to
jest, který rouškou hustou zastřel Krista nej
prv duchům vzdělanců, a pak i lida. A nikde
není odhodlanosti, která by odhalila roušku
tu volajíc: Ejhle tuto spása, tuto obživení|

Znamenitý učitel národů — Pavel — píše
též o roušce, kterou zastřeno jest srdce Krista
nesnajících. A církev právě na veliký pátek
modlí se slovy jeho, aby Bůh eňal tu roušku
se srdcí jejich. A toho je ovšem co nejvíce
zapotřebí. Právě naše kultura to jest, která
čím dále tím hustší rouškou zastírá srdce
přemnobých, aby neviděli Krista. A pracaje-li
někdo o to, aby ta rouška byla sňata, je to
„klerikál,“ „jezovita,“ „tmář“ atd.

Než na něco důležitého musím ukázati,
Protestantismus to byl, který se domníval, že
právě on eňal ronšku s Kristu, ou že to byl,
který pomohl a pomáhá k lepšímu poznání
Jeho. Zmýlil se! Právě tam, kde protestanti
mus dle svých zásad — dle svobodného zkou
mání písem — se vyvíjel, došel tak daleko,
že na Krista, Syna Božího, hustší než kdy
jindy roušku hodil a úplné pohanství nazpět
přivodil. Zapomněl a zapomíná, že apoštolům
a jich vástapcům pod ochranou svou vlastní
svěřil se Kristna, čili že jen církvi s apoštol
ským následnictvím uloženo a dáno jest sní
mati roušku s Krista a volati: Ejhle, tuť spása!
Ejhle Bůhčlověk! Toť váš život! Litovati jest
tudíž co nejvíce, že hned při tak zvané kon
firmaci hustá rouška hází se nu srdce dětí,
aby nemohly poznati církev. Kázaní pak a ča
sopisy ev. kazatelů dále ae o to starají, jen
aby tato rouška sňata nebyla. Stále a stále
mlaví se o modlářství, o obřadnictví bez ducha,
a záštíplná slova čtou se o církvi a nástupci
Petrově. Zvlášť zášť je ta látka, z které ta
rouška jest utkána.—Na konecpak přicházím
k věci snad nejdůležitější a pravím: Přemnozí
katolíci — ani kněží některých, bu právě
těch nelze vyjmouti — to jsou, kteří sami
rouškou hustou zastřené majíce srdce, jen

k tomu přispívají, aby nebyl odhalen Kristus
národům.

Mnoho a mnoho mluví se o úloze kato
líků v dvacátém století a o opravách církve. Je
diným základem všech oprav a jedinou úlobou
naší jest to „Venite adoremus!“ | Pojďte,
klaňme se! Upřímné, rozhodné, v duchu a
v pravdě provedené, celou bytnosť naši proni
kající „klanění se“ a následování Krista až
posud všude snímá roušku se srdcí a s Krista.
Toť ten „klerikalismus“ jedině pravý. Vše ostatní
jest klam a dým.

A tak je to i ve věcech časných i poli
tických. Každý pokus ku zvelebení říše a ná
rodů, který nechce odhaliti tu rouška s té
„umrlčí blavy,“ nebo s Krista, nebo ae srdcí,
zůstane pro další budoucnost marným, neb
nevydatným.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 12. listopadu.

(Přísný oensus směnek v Praze. — Resoluce po
dílníků „Dělnické knihtiskárny“ snamenttou látkou
ke frašce se současného šivotu. — Počátek reha
bilitace našich staročeských památek, ješ prohlašo

vány sa padělky posdějších dob.)

Zděšení, jež nyní otřásá a rozechvívá
českou společnost, nepřikvačilo na ni aijak
náhle. Jenom žádné vytáčky a raku na srdce!
Panstvo masí laskavě přiznati, že si dnes je
děsícípřekvapenívypiplaloaodchovalosamo.
Tento list nazval vždycky upřímně všechao
svým pravým jménem a čas nkáže, že směr

dnseriy se počítají levně.
Obnova vycháší v pátek v poledne.

| Ročník VII.

jeho opanuje pole, jenom co se dnešní dusno
v českých poměrech drobet provětrá. Bez ně
jakých obav zde pravíme, že ještě mnoho pánů,
kteří dnes se jako kapacitové v české veřej
nosti a po českých městech roztahují, dost
brzy „dozraje“ Kdyby nebyly v Českém ve
řejném životě na místě rozhodných mužů houfy
kalhoty nosících bab, kdyby se lidé pravdu
ouuviti nebáli, kdyby se tnozí zbytečně ne
strachovali pověděti, co vědí, to by u nás
ubylo výtečnických fedrpušů!

Červánkem nynější doby, kdy se na všech
stranách začíná provětrávati, u Mladočechů,
u klerikálů i u socialistů stejně, byl famosní
proces známého poslance, jernuž bylo vytýkáno
neoprávučné odnešení kravaty, jež byla určena
pro českou chudou mládeždo uzavřeného území.

To byl tehdy rámus, sto „vynikajících
osobností“ tehdy přímo zuřilo zlobou, proč prý
se podobné ostudy na veřejnosť vynášejí. Vzpo
mniváme na ty rozhořčené patrony a obrance
„národní cti“. Osoby jejich nám tanou na mysli
a tu does 8 hrůzou pozorujeme, že tito výteč
níci zlobili se proto, poněvadž cítili, jak 86
na ně hrne povodeň. Několik z nich octlo se
pro defrandace za mřížemi, několik z nich
sáblo si na život a několik z nich z vlasti
zmizelo — — Všichni byli „kravatovou aforon“
tak rozčileni proto, poněvadž utráceli cizí pe
níze — — Proto rozhodně odmítali stíhání
podobných neřestí, jako je přivlastňování si
a užívání cizích věcí — —

Nad českou zemí v celé řadě mist vypukly
na jevo ohromné krádeže v peněžních ústavech
a různých úřadech, celá řada osobností přistí
žena byla při naprosté insolvenci a započaté
větrání pokračuje — —

Čím dále, tím jest to zajímavější!
Česká veřejnost si na ně pomalu zvyká

a již se začíná poukuzovati na toho a na onoho,
kdo dvakráte tolik vydával, než-li přijímal a
moc, vlivy a sláva innohých a mnohých včera
ještě výtečníků blednou — —

Defraudace, jež na různých místech vyšly
na jevo, mají nyní v zápětí přísný census směnek,
šeš v českých peněšních ústavech kolují. V Praze
84 nyní v tomto směru započalo a s hrůzou
se zde pozoruje, že zde byly z babského strachu
nebo z krmotrovské ochoty přijímány ale fůry
směnek, jež jsou vlastoě bezcenné. Jak se z
krabů do poměrů těchto zasvěcených dovídáme,
nachází se v oběhu v Čechách za celé desíti
milionv směnek, jež jsou pouhý papír bez mož
nosti, aby byly vydavateli vyplaceny.

Proto v peněžních ústavech uložené ho
tovosti jsou v Praze na všech stranách vybí
rány a očekává se zde v nejbližší době vyme
táni osobností, jež v popředí veřejoosti pře
dovším žily jenom „z důvěry“ těch či oněch
„censorů“.

Některé peněžní ústavy v Praze zavádějí
totiž usus, že při nové prolongaci směnek
musí býti ataró hotově vyplaceny, čímž má se
předejíti v Praze od pětadvacíti let zahnízdě
nému finančnímu Švindla, že totiž lidé, jimž
vlastně kouká z kalhot košile, hráli si tady
na cizí útraty na boháče.

Následkem toho nastala zde pochopitelná
zamlklost a stísněnosí, jež se jeví zejména u
rozmanitých pánů, kteří ještě nedávno platili
za Kroesy. Všude panuje starost a shon, zdaž
ten či onen vlastně za to stojí, zač se vydává
u není vyloučeno, že při příležitosti nejbližších
ultim, ten či onen boháč tiše se ztratí z ve
řejného oběhu. Je to sice smutná historie, ale
slaší souhlasiti, aby ge co nejdůkladněji a nej
radikálněji odbyla a aby všecka „pleva“, jež
se do veřejnosti rozmanitým spůsobem pletla,
byla důkladným mlýnem bezohledné revise vy
fouknata tam, kam patří. Čím dříve, tím lére!

+ *
+

Vážnost společenského života u nás 08
chází se v úpadku, který přicházíjiž až v ko
mika. Nejenom že kde kdo druhého za zády

omlouvá, ostouzí, poškozuje, ale to děje se
jiš i vejně, A ihned panstvo je dohromady



zase samý nejlepší přítel, jakoby lidé po Praze
chodící pozbyli veškeré soudnosti. Podáme
příklad.

2 těch či oněch důvodů podnikne se re
vise pokladny „Dělnické knihtiskárny a nakla
datelství.“ V pokladně té shledá se značný
schodek. Pan pokladník jest proto suspendován.
Aby nebyl zavřen, nahradí schodek dříve, než-li
jest udán soudu. Věc ta, za kterou se nemusí
styděti nikdo druhý, než-li ten, kdo byl při
pesprávnosti přistižen, dostane 8e do veřejnosti,
která o ní provede debattu a pronese rozsudek,
z něhož není žádného odvolání. Tim měla býti
tato afera skončena.

Avšak epad ani týden neminul a ze smutné
této přibody stropena fraška, jíž uni ve dnešních
českých poměrech není rovné mimo případ,
že mladočeští poslanciodsoudili redaktora Janču
proto, poněvadž nepřijal od poslance dra. Dyka
úplatek, aby zaň českou věc ve Vídni zradil a
že nemičel.

Úteme totiž v pražských listech: „Podfi
nící „Dělnické knihtiskárny a nakladatelství
v Praze“ konali v neděli dopoledne dne 9. t.
m. mimořádnou valnou bromadu, jejíž výsled
kem je následující resoluce: „Valná bromada
podílníků Dělnické kpihtiskárny dává správní
radě votum důvěry a bere na vědomí, že mnanco
zjištěné bylo hraženo. Kolega Reis ponechává
Se na svém místě jako technický řiditel kuih
tiskárny. Valná bromada zároveň odsnzaje s
největším rozhořčením útvky, podnikané pro
tuto záležitost vůči jednotlivým soudruhům 8
odmítá výtky, jakoby z osobního zájmn nebo
zášti záležitost tuto byli vyvolati“.

Tato resoluce jest spisovatelům satyrických
frašek přímo podanou látkou us komedii
„Z dělnického života“. Kdyby si ji někdo vy
myslil, popírala by se jí pravděpodobnost a
tady byla „vážně“ ve skutečnosti sebránu.
Pánové, kteří tuto resolaci navrhli a přijali,
patrně že zapomněli, že se všechen rožom
Z Čech doposud nevystěhoval a že jest zde
domovem také smích. Tato. resoluce nejlépe
svědčí, že se navrhovatelé a příjemci její sami
přiznali, jak velice se za nějaké oprávce našeho
veřejného života — nehodí.

Nikterak jim toho nezazlíváme, že sechtějí
ze slepé uličky, doníž zaběhli, tímto spůsobem
dostati. Páni si myslí, když poslanec Emanuel
Hrabý může dále mandát držeti, když pánové,
z nichž jeden stropil to a drahý ono, pro co
Be„musili“ své doby ze sboru obecních starších
král. bl. města Prahy „poděkovati“, opětně ve
sboru tom sedí, proč by musil býti zrovna
obětován soudruh. Reis?

Avšak takové poměry, takováto shoví=
vavost, takováto míra odpuštění jsou možnými
jenom ve společnosti, jejíž výmluvnější část
má stále na paměti pořekadlo: „Dnes tobě 4
zítra mně,“

* *
+

Své doby jsme na těchto místech napsali,
že se dost brzy dočkáme oněch povznášejících
dnů, kdy za padělky a podvrženiny prohlašo
vané starobylé památky naší české literatury
naleznou své obhájce, kteří na dokazování jejich
pravosti založí svou elávu tak, jako založili
svou sláva u svůj věhlas jiní na popírání a
zamítání této pravosti.

FEUILLETON.
V století balonů.

Píše J. S-a.

Stoleti balonů zůstane ovšem ještě dlouhou
dobu pouze zbožným přáním. Ale kdož ví, zda
děti našich vnuků konečně hádsnku řiditelných
létadel nerozluští. Zatím kolosální nafouklé měchy
množí jen zpřerážené hnáty a svěží, adravý vzduch
vyšších sfér zatím ani nejučenějším a nejobrat
nějším Ikarům nesvědčí, »O kéž jen jsem orlem
v letu, bych se vznášel k výšináme, roztouženě
volá srdce pozemského poutníka. Ale potměšilé
větrné výšiny shazují nelítostně »přítěž« živou
i neživou, jakoby by chtěly říci: »Tu pro dvou
ruké tvorstvo místa není«. Spíše divokého ber
berského oře osedláš než nesnášenlivé proudy
modravých výšin. Zatím tedy balony množí řadu
mučedníků vědy; zda z krve těchto sražených
Faetonů roste aspoň malé kvítko lepší naděje?
Zdálo by se, že nikoli; vždyť i nejmodernější,
zcela originální pokus p. Jakuba Hrona u nás
zklamal, Jak se u zdejší plynárny obrovský méch
pyšně nafukoval! Ale když byl v nejlepším, puklo
mu srdce a podnikatelova kapsa byla zbytečně
o pár hezkých grošů lehčí. Ale což na tom; vždyť
se mohou zroditi lidé ještě chytřejší a obětavější;
ano, nadejde čas, kdy titul »pozemského poutníka«
bude pro člověka pouze historickou vzpomínkou.

Leč nesmíme si mysliti, že století balonů
nám přinese jen samé slasti; kazdý vynález bývá
mečem dvojsečným. Každého nového objevu se
dá užiti nejen k věcem užitečným, ale i ke škodě
veškerenstva.

Snad se zdála býti tato naše předpověď
Špásem, jejž jsme si s váženým evým čtenář
stvem tropili. Avšak jako v moři vody vlna
vlnu honí, tak v moři času moda moda vytla
čuje. Do nedávna bylo u nás modou popírati
pravost věcí, jež fantasticky připisoványosobám,
které je asi tak mohly udělati, jako Švecmůže
udělati hodinky. Popírání pravosti starých
českých památek stalo se modou a kdo ee jí
nepodrobil, nestál na výši vědy. Avšak čas
ten minul a nastává moda nová. A sice moda
hájení a dokazování pravosti za padělky pro
hlášených staročeských památek.

Tento pohozený již prapor u nás zvedl
mladistvý universitní profesor dr. Josef Pekař,
který ve svém historickém časopise dokazuje,
že za padělek ze XIV. století pocházející po
važovaná legenda o sv. Ludmile a o sv. Vác
lava od mnicha Křišťana jest vlastně nejstarší
českou kronikou, o 130 lat ještě starší, než-li
jsou Jetopisy Kosmovy.

My se na těchto místech pro správnost
nebo ukvapenost mínění páně Pekařových vy
slovovati uemůžeme. Vytříbení jejich náleží
v obor listů jiných. Avšak mlčením snahu p.
prof. Pekaře přejíti nemůžeme proto, poněvadž
v této jeho práci shledáváme počátek odboje
proti oněm autoritám, které svou vědeckou
slávu a věhlas zakládaly na popírání pravosti
věcí, jež mnohdy ani z originálu přečísti ne
dovedly.
=| Letos začal dr. Pekař 8 hájením pravosti

roniky Křišťanovy a za nějaký rok, až bude
ku př. odpůrcům pravosti rukopisn králové
dvorského docházeti 70 let a oni musí opustiti
universitu, t. j. ztratí „zuby“, začnou jiní
s dokazováním, na jakém omylu byli a jaké
vědomosti scházely těm, kdo pravost rukopisu
toho popírali.

eze všech poznámek to zde uvádíme,
aby svým časem nikdo z naších přátel nebyl
překvapen, že 50 stal snad nějaký div, až
najednou se polem potáhne proti popěračům
rukopisu královédvorského. Péra do vojny té
se již jistě brousí a mladí badatelé, kteři boj
ten podniknou, velice slavně zvítězí.

Obrana.
Čest zachráněna. V nynější době po

žitkářské jest idealní snaha jednotlivců tím
cennější. Tak vzácný příklad idealismu a obě
tavé lásky ku bližnímu podává národu české
duchovenstvo. Za to, že jediný příslušník
duchovenstva na svůj vrub 8 na svou zodpo
vědnost poskvrnil čest stavu podvodem, vzcho
pilo se české duchovenstvo jako jeden muž ku
obětavému činu na očista stavovské cti a
podalo tím takový důkaz své mravní vyspě
losti, jakým by sotva který jiný stav mohl se
vykázati. Na uhrazení schodku v záložně ev.
Václavské upisují i netmajetní obnosy, na které
budou třeba 5—10 let šetřiti. Ku hrazení
tohoto schodku nemá duchovenstvo pražádné
právní aneb morální povinnosti, pouze příkaz
lásky ku poškozeným spolublížním a příkaz
neporušitelnosti stavovské cti přivádí ducho
venstvo české ku bezpříkladnému důkazu jeho
idealních snah. Defraudace pražská znamená

Nejhorší svízele připraví balony pohraničním
celním strážím. Co jim prospéje denní přeletování
ria balonech nejrychlejších, když jim hejna paše
ráků ufouknou v temné noci s napakovanými
létadly před nosem? Celá řada elektrických reflek=
torů bude malomocná proti nočním zločinným
ptákům. Pro ziskuchtivé kasíry bude teprve k ža
losti vkladatelů hej! Všecky lodi Hamburského
Lloydu nenavezly za posledních padesát let do
Ameriky tolik pokladaíků, kolik jich dopraví
v jednom roce přes moře řiditelné balonové rychlíky,
Četníci a policajti budou k politování, až budou
honiti přeletávou chásku cikánů a jiných dobro
družných šejaířů. Obchodní cestující, luffáci, van
drovnící i reservní vojácí každou chvíli budou
kroužiti do širých dálav beze všeho úředního do
volení. Nastane divoká svoboda, o níž neměli
francouzští revolucionáři, anarchisté a socialisté
ani zdání.

Zapláče jednoho neblahého jitra mnohá choť,
až sezná, že zmize) přes noc rodinný balon I se
svým majitelem. Zalká udřený tatínek, až mu
synáček gigrle zmizí ve vzduchu s velkým peně
žitým obnosem a několika šperky, aby to prohýřil
s některou »lady« v přední Indii. Otec znal chuti
svého synka a prato vždycky na noc celý dům
dobře uzavřel. Dnešní noc však neblahým nedo
patřením vikýř nebyl uzamčen; synáček měl na
půdě za stohem sena ukryté ředitelné Jétudlo : ej
novějšího patentního systému a tak šikovně ufoukl
střechou do volného vzduchu. Žádný detektiv
ztraceného syna k návratu nepřinutí.

Maminka nepřeje známosti, kterou má její
dceruška s chudým kudrnatým básníkem. Tajný
útěk v balonu však sklíží na čas otevřené rány
strádajících srdéček, aby tím blubší rány byly
zásuzeny srdci opuštěné matky. Snad se za ne

ochuzení duchovenského stavu a tím poškození
maohých kaltarních podniků národních, ale
znamená také vzácnou zkouška ryzosti cha
rakteru a po této stránce poskytla příležitost
ko cennémn socislnímu zjevu. Dnes pouze ne
vzdělaný člověk defraudace pražské používá
ku haně duchovenstva, protože celek nemůže
za jednotlivce. Intelligentní mož však se musí
obětavosti stavu dochovenského obdivovati,
neboť celek nabídl se ku restituci za jedno
tlivce. Dachovenstvo bude hmotně podvodem
Drozdovým poškozeno, ale zde platí elovo
Mirabeuuovo Z dob francouzské revoluce:
Kněžstvo ztratilo všecko, ale zachránilo svou
čest. —

Zbraně mušich nepřátel. Napsalijsme

před časem, že Čas tausí „zatínat zaby“ daeko víc nad rejdy svých chráněnců než nad
skutky katolíků. A již se Čas sám k tomuto
našemu tvrzení přidává. Naříká, co zkusil ne
spravedlivých útoků od Práva lidu, ale že ra
ději mlčel, jen aby svudrnhy nerozlobil. Za to
ovšem statně Špinil zámyslnými nepravdami
tábor katolic ý, aby nepřišel u soudrabů v po
dezření nějaké zrády „věcí dělnické“; tahle
inkvisíce sceialistická má ovšem až přílišostrý
čich a jest nemilosrdná. Právo lidu ví, že musí
Čas strpěti mlčky nejhorší kopance soudruhů,
má-li vůbec existovati a odtud ta kuráž proti
akademickým intelligentům, kteří poslušně
strkají před kurafátem meč do pochvy. Čas si
aspoň odlehčí šťavnaton nadávkou „klerikálům“
a je zas dobře. —

Osvěta lidu píše: „Husitství zuložilo (1)
slávu národa našeho“. Snad proto, že zničilo
lesk Karlovy university, vylidnílo vlastní zemi,
zmařilo a zašŠantročilo tisíce památek naší kul
tury a vodilo divokou cbasu loupežnou z ci
ziny proti vlastním krajanům. Ač Osvětao sebe
vrabu Učíkovi přináší obšírný referát, nazmiňuje
se ani slovem, že ten člověk zklátivší své rodiče
v předčasný hrob, byl socialistickým agitátorem.

Také sw odvažaje lháti, že ti kteří ze
Svatováclavské záložny kořistili pod jménem
víry a oáboženství, ve jménu sobectví zamýkají
své kapay. Ani by nikdo nenvěřil, jaké lži do
vedou obstaravatelé „pokrokového“ žurnálu
vnésti na papír. Předně jest známo, že jmění
záložny bylo užíváno k účelům náboženským
měrou nejmenší. Dále každé dítě již ví, že
valná většinu katolického kleru vůbec so 24
ložnou ve spojení nestála a přece poslední
krvavý peníz 8 neobyčejnou obětavostí snáší
na oltář lásky k bližnímu. — Housí se v skutku
rozebírati další křiklavé, zůmyslné Jži, jež
„Osvícený“ orgán v jediném čísle proti kuto
líikům kupí, ač by měl vhodnou příležitost
zmíniti se raději o maléru v socialistické
tiskárně. O tom škandálu se nezmínil ani
slovem.

Politický přehled,
Politická situace ani dosud se v Rakousku

nevyjasnila, Vídeňsky parlament jakoby byl zaklet,
Pilné návrhy stíhbajíse s výklady poslanců a vlády,
ale nějaký skutek ve prospěch občanů vždy utek,
Rolníci, průmyslníci a j. naříkají na zlé časv, ale
v posl. sněmovně není pro to porozumění. Tam se

zkušenou mládeží pustí na zdař Bůb do vzdušného
oceánu s balonem, který jest opatřen nejnovějším
bleskurychlým motorem; šťastnou náhodou jiní
vzdušní poutníci ji přivedou na stopu uprchlíků.
Také již vidí párek letících; rychle se k němu
přibližuje. Ustrašeným milencům dochází právě
benzin v motoru; co činit? »Arthure, raději spo
lečně zbyneme«.

A než starostlivá máti může vzkřiknout:
»Vraťte se, všecko jest odpuštěno“, již skočili
desentéři s výšin oblačných, aby zkrvavili svými
těly zemi. Pražský »Kurýr« má radost, sle jak je
opuštěné matce?

Na zápraží chalupy stojí smutně celé odpo
ledne přistárlý obuvník, bafaje zádumčivěz dlouhé
dýmky. Sousedka se ptá: »To máte, strejče, tak
plnou kapsu, že můžete celý den zahálet ?«

“Ba, milá tetka, kapsa jest suchá už přes
týden; ale co nastaly tyhle povětrné mašiny,
skoro nikdo se zakázkou nepřichází. Kůži bych
dostal skoro zadarmo, ale co je to platno, když
takoví větroplaši neroztrhají podrážky ani za pět
let; teď každý místo chození lítá la

A sousedka se plácne do čela: +l já hloupá,
že jsem sina to nevzpomněla. Máte pravdu; všude
ty balony dělají zle. Vždyť i do naší chalupy
přijde každou chvíli žebrat nějaký cestář anebo
dlaždič. Teď už je upravování cest zbytečností.
A jak teprve naříkají Úiakřil A že jsou teď koňské
párky o polovic lacinější, to je malá útécba. Vždyť
za půl roku uvidíme koně sotva ve zvěřiaci a
bude po radosti.«

Lékař pro vnitřní nemoci zívá dlouhou chvfif
u okna; již tři dny si jeho vědy nikdo nevšímá.
Všecko lítá vzdravém, svěžím vzduchu a ptáky
o závod. Za to chirurgové se potí dlouho do noci
a obvazováním a napravováním pochroumaných



raději hádají a na sebe sápají jako zahálečové na
ulici, jak právě ru. t, m. mezi sebou jednali něm.
křesťanští sociálové a sociál. demokraté,

Téhož dne vystoupil ministr-president dr.
Kórber, aby zaplašil špatný dojem, který způsobil
svými zásadami. V řeči své uznal jaksi důležitost
článku 19. zákl, zákonů státních, i kabinetního
listu císsře Ferdinanda z r. 1848 ve prospěch
národa našeho. Zmírňoval nutnost zavedení státní
řeči (němčiny) a vyzýval poslance české, aby přec
neměli nic proti němu, vláda že má s Čechy nej
lepší úmysly. Tímto výkladem si dr. Kůrber ne
pomohl. Čechy neuspokojil, a Němce si roatrpčil.
U nás v Rakousku nastane jenom tehdy mír a
z něho plsnoucí požehnání národům, bude-li se
vláda přísně držeti zákonů, neohlížejíc se ani na
pravo ani na levo.

Dne 6. listopadu návrh Klofáčův ohledně
týrání vojínů vojen. lékaři a představenými udr
žoval celou sněmovnuv napjetí, zvlášť když ministr
zem. obrany Welsersheimb prudce odpovídal na
tyto stesky.

I proti nové branné předloze vzmáhá se
v rakouském parlamentu odpor. Překvapuje, že
též v polském kole vzpírají se této nové dani
z krve. V naší polovici říše každým způsobem
však musí prý býti přijata tato předloha snad tedy
pomocí $ 14.

O vládním prohlášení ze dne 16, října ukon
čilo se právě jednání v posl. sněmovně, Věcně a
přesvědčivé mluvili zvlášť dr. Pantůček, dr. Kramář,
dr. Fořt a dr. Herold. Přes to však se zdi, že
sami Mladočeší hledají zadní dvířka, jimiž by z
nynějšího postavení unikli.

V této nejistotě podela vláda v poslanecké
sněmovně osnovu zákona o zatímním rozpočtu na
4 měsíce.

Na sněmu dolnorakouském mejí nyní anti
semité většinu, totiž 46 mandátů; něm. lidovcům
a pokrokářům dostalo se pouze 27 mandátů. U nás
jední přejí vídeňským křesť, socialům, jiní však
je házejí do jednoho pytle s něm. liberály. Ne
pováží se ale, že hlavní vinou dosavadní nepřízně
Vídně proti tamním Čechům jest nesjednocenost
a nespořádanost řad jejich.

Předseda ministerský Széll předložil uher.
sněmovně zákon o vystěhovalectví, jenž je velmi
přísný. V této sněmovně začalo se právě jednati
o nové branné předloze. Za adporu proti ní je
na uváženou, že předlohi tato nemůže býti
v Uhrách projednána na základě 6 14.

Císař Vilém II. dlí navštěvou na král. dvoře
v Londýně. Něm. vyslanec ve Vídni odstoupil a
nástupcem jeho jmenován hrabě Wedel, dosavadní
velvyslanec při král. dvoře italském.

V dolní sněmovně anglické schválen doda
tečný úvěr 8 mil. liber šterlinků pro jižní Afriku.

Rumunský král Karel 11. listopadu vstoupil
na půdu bulharskou, aby asi s knížetem bulhar
ským Ferdinandem v přátelské shodě pojednali o
palčivých otázkách na Balkáně.

Vrchní správce sv. synodu v Rusku Pobědo
noscev, houževnatý zastance zpátečnického směru
na Rusi, od nového roku prý odstoupí.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Zdejší „Vzdělávací

s podpůrný spolek křesť. soc. paní a dívek“ koná——————
údů. Každou chvíli některý zbrklý vzduchoslavec
provede »salto mortale« na matičku zemi. Oby=
čejné, tuctové pády už ani »Politika« neoznamuje,
poněvadž to už teď nezajímá a list by musil býti
dvakrát větší zcela abytečné.

Pan starosta zastaví pana faráře: »Pozoruji
na Vás, Důstojnosti, již dva měsíce, že se nějak
tratite. Vám něco schází«,

»Spíš obráceně; mám něčeho až moc. Diouho
do noci s velehným pánem úřadujeme a pořád
nejsme s psaním hotovi, (Co ti lidé začali lítat
v balonech, musíme stále zanášeti změny v oby
vatelstvu kollátury; před sňatkem jest zapotřebí
psáti na třicet míst, než potřebné listiny seženeme,
Některý šlejfíř nebo kolportér ani neví sám, kd:
se narodil. A při tom má našinec konati vzornou
pastoraci.«

Starosta soustrastně přikyvuje a pozname
nává: »Vždyt teď v úřadě z podobných příčin
sám popíši pomalu víc archů než alpský tu.
rista pobledních lístků, Ostatně prý již pohledky
k zármutku kšeftařů vycházejí z módy, protože
i nejvzdálenější krajiny uzří každý v originále,
zaplatili- majiteli rychlého létadla několik korunek,

V lese revírník nadává, až se smrky třesou:
»>Ďas byl tyhle balony dlužen; se všech stran
nejhorší lumpové se nad les slérají, ulamují
stromům vršky, vybírají hnízda a i nláky v po
větří lassy chytají. Ještě štěstí, že už si všechno
ptactvo počíná stavěti hnízda u země v houští
anebo mezi kořeny stromů, Darebáci dobře vědí,
že je můj Taksi na ně krátký; ale počkejte, holoto,
až se některému z vás zaplete kotva balonová
nenadále do větví a já ho na svém létadle při
stihnu! Pak mu lumpáctví na vždycky překazíme,

Věru nadělá zdokonalená vzducboplavba plno
nesnází na všech stranách. Jaké zprávy, vyhlášky

v neděli dne 16. t. m. členskou schůz!l v sále „Adel
bertina“ o 3, hod, odp, Přednášetl bnde vdp. dr. Fr.
Šalc o hesle „Pryč od Říma“ Členky se vybízejí
k bojnáé účasti. Před i po sebůzl platí so členské
příspěvky,

Z Častelovie. Das 9. t. m. nešel se zdejší
katolický spolek v plném počtu, aby vyslechl poučnou

řednáška vp. Jiřího Sahuly o poměru Říma k Čechům.
Prostorný sél hustě obsazen jak členy epolku tak
mnohými hosty. Za napjaté pozornosti pozvaný řečník
dovodil hlavně z doby Karla IV., že Římumají dě
kovati Čechové za mnohá a voliká dobrodiní. Čím byl

měr mezi Čechy a Římem přátelštější, tím většího

fo, tím větší elly nášnárod nabýval, Když ne všakbové stali církevními rozkoloíky, nastal v naší
zemi úpadek všestranný. Čechové odpadnavše od Říma,
počali se brzo aá příliš neopatrně spojovati s protes
tantskými Němci, kteří politický a náboženský rozklad
v naší semi jen dovrčovali. Pomluchačstvo odměnilo
poutavou přednášku potleskem. Po přednášce ae zna
menité shromáždění pobavilo několiky aólovými vý
stupy členů jednoty.

Z Čerailova. Katolická jednota Sojdene
v neděli dne 16. t. m. do spolkové místnosti, aby vy
slechla přednáška pozvaného řečníka vp Jiříbo Sahniy
2 Hradce Králové o náboženských a sociálních po
měrech českých v XV, století. Členové dostavtež se
již o půl třetí hodině odpolední. Zdař Bůb!

Z Lommice m. Pop. V neděli 26. října
přednášel vo členské schůzi jednatel naší jednoty p.
Jos. Kozák „O bitvě na Bílé Hoře“, — S neúmornou
pílí sebral obsáhlý dějepisný materiál a vysvětlil vznik
a původceléneblahéválkya zvláště počínáníeistavů
českých. Poté promluvil předseda dp. F. Knížek „O zá
ložně svatováciavské“, Vysvětliv celý stav její — přečetl
ono dojemné místo ze Sienkioviczova románu „Odo
vadis“, kde sám sv. Petr, když v Římě zařila hrůzo
vláda „bestie“, jak nazývali Nerona, opostiti chtěl
věčné město — domnívaje se, že snad konec jest té
jeho církve — a hle — vrátil ee — byl umučen a
církev zvítězila! V podobných časech jeme nyníi my:
Různé listy jako kdysi ona „bestia triumfans“ vrhly se
na nás, ale my vytrváme — my půjdeme svým směrem
dále — a naše ideje zvítězíl V míra lehko býti
vojínem, pravý vojín osvědčí se teprve v bojil Příští
schůze v neděli dne 16. listopadu.

Z Týniště m. Orl. Dne9. listopadupořádal
zdejší křesť. soc, lidový spolek pro Týniště n. Orl. a
okolí členskou schůzi za účastenství nejméně 800 osob,

ři níž přednášel vel. p. A. Dostál, kaplan z Nového
čsta n. Met., o své cestě do Říma a Neapole. Pro

zvláštní zajímavost látky a neobyčejnou živost před

nesu těšila se přednáška jeho tak napjaté pozornosti,že z poslachačů nikdo takořka ani nedýchal. Během
půl 2. hodiny procestovali jame v dacha s p. řečníkem
téměř celou laznou Italii prohlédnnvše všecka její
čelnější města, zvláště to ardce katolického křesťanstva,
věčné město Říma obdivnjíce se nahromaděným omě
leckým pomátkám kultary křesťanské, mezi nimi
i takovým, které v Českém poutníku budí milou vgpo
mínka na drahou českou vlast. Obsah celé přednášky,
zvláště líčení audience u av. Otce působilo na výscky
dojinem nesmazatelným, jehož vlivem-dral se z duší
shromážděných hlas: Nikoli pryč od Říma, ale blíže
k Římu ne sice pohanskému, ale křesťanskému| Obě
tavéma panu řečníka vyslovujeme ještě jednou srdečný
dík a upřímné „Zaplat Pán Bůh“

Zprávy místnía z kraje,
Otázka p. redaktoru Horkému.

Neznáte, p. Horký, onoho hošíka za svého rodiště,
jenž v 10. roce věku svého byl společně se 2 apola
žáky citelně potrestán ve škole pro znásilnění malého
děvčátka na koupadie? Neznáte téhož hošíka, jenž
jiš po svém prvém etadijním roce v Hradci Králové,

a inserty budou tištěny v novinéch budoucnosti?
Aspoň nékterou ukázku: »Dne 5. t. m, bude
se konati dobrovolná dražba na všecky vozy ina
železo z kolejí bývalé x ské lokální dráhy. Na tuto
vyblášku se zvláště upozorňují kováři a majitelé
chatrných kozích a králičích chlévků«. »Strašné
neštěstí. Ve středu o rr. hodině v noci stali se
nad Prahou osudná srážka dvou balonových ry
chiiků. Mnoho osob hned smrtelným pádem skon
čilo, jin( pasažéři byli odnečeni utrženými belony
do neznámých končin. Balonvedoucl šťastnou ná
bodou spadl do Vltavy, odkudž loďkou zachráněn;
dosvědčuje, že všecko zavinil plynoměřič, poněvadž
týž měl naříditi nadýmači, aby vypustil čásť plynu
k vůli většímu sestupu vlaku, Přátelé usmrcených
nebožáků již se se všech stran k pohřbu slétají«.
»Zatykač vydán jest na pověstného ničemu Jana
Větroně, na něhož padá důvodné podezření, že
zavraždil bankéře Smitha. Všem obchodníkům
benzinem přísně se zakazuje tomuto zločinci benzin
do motoru prodávati«. »Vzácná příležitost. Kdo
koli by chtěl o letnicích navštíviti své milé pří
buzné v Australii, kup si za šest korun lístek od
vzduchoplavecké společnosti +Prabya a ve dvaceti
hodinách obejmeš své miláčky« atd.

Balony přemění celý svět; někoho obšťastní,
jiného zarmoutí podle toho, do jakých rukou se
jejich machinace dostane. Zatím si važme trpělivé
matičky země a vězme, že člověk zlé vůle nedojde
štěstí ani na zemi ani — ve vzduchu,

v 82“

kdeš bydlil ve méstě, přinesl si na prázdniny do svého
rodiště značné znalosti z poblavní aféry, takže naváděl
své spolužáky ka činům nemravným? Znáte-li ho,
aneb vzpomenete li si naň, neopomeňte ho ve svých
pamětech o Borromen vylíčiti, aby si každý mohl
učiniti úsudek, o mnoholi ještě může se taková spustlá
duše vůbec někde zkaziti. A vypíšete-li dle pravdy,
kterak mladistvý tento spustlik byl pro avou zvrhlost
včas z ústavu vyloučen, upokojíte úplně rudiče v pří
čině mravního prospěchn jejich synů ve zmíněném
ústavě. Uznáte zajisté, že takovů povaha zaslouží včas
býti v pravém světle vylíčena pro výstrahu, protože
jeat jistě achopna každé špatnosti. Buďte tedy upřím
ným a povězte o tom známém Vám spostlíku plnou
pravdu, neboť nalhal jste se o jiných již dost a dost.

Prapodivné hrdinství, Kdyžili dne11.
t. m. odpoledne do Školy tři studující realky, potkali
na Chodníku v Komeuského třídě nadporučíka 42.
pěš. plaku č, Szela, Septimán Metelka, jenž nesl
dvě krealicí prkua, zavadil jimi nepatrně o důstojníka,
Ten zaklel a nehopiv nejmladšího (terciáua), spolíč
koval ho, načež drobébo, sextána Bála, přitiskl ka
zdi domu, spolíčkoval bo a nadával ma českých paůa p.
Když septimán Metelka vyslovil rozhořčení nail dů=
stojníkovým jednáním, srazil ho ten'u k zómi, spo
líčkoval a kopl dvakrát do praou. Na to důstojník za
nadávek odešel. Věra snadno osvědčovati hrdinství
ns bezbranných. Takové „projevy nevole“ důstojníku
nejmíň eluší. Rozhořčení nad jednáním onobo maďars
kého důstojníka jest v městě našem veliké.

Zdejší e. k. pošta konečnějiž úřadaje
v bývalém Borromaeu daleko pohodlněji, než jak
bylo možno v nepraktické budově na Malém náměstí.
Ač úprava Borromaea k novému účelu vyžadovala
práce nemalé, přece jen vše akončeno + poměrně
krátké době. Přesídlení c. k. pošty jest výhodou jak
pro pp. úředníky tak pro obecenstvo.

Kde je mravnost? Hoedvedledivadlase
nachází nejpověstnější bordel. Zástopy studující rlá
deže, které z divadla odcházejí, mají nepěknon příle
žitost slyšeti oplzlé písně a viděti pusté orgie.
V zlopověstné hospůdce se zastavuje právě v nynčiším
čase i mnoho mladíků, kteří zde ztrácejí nevinnost a
těžce nastřádané peníze. Návštěvníky divadla uráží
toto spustlé sousedství a jest věru věcí nerysvětlitel
nou, že zdejší městská rada dům bříšných vášní
v tolik frekventovaném místě trpil

Svatováclavská záložna. Vys.důst.p.
probošt dr. M. Karlach přes valně pokročilý věk
s mladickým zápalem ee chápo sanace ohroženého
Ústavu. V úterý dne 11. t.m. odpoledne shromáždilo
se v četném počtu duchovenstvo jak z Hradce tak i
z Širébo okolí do Adalhertina, aby vyslechlo zpráva
a snažnou prosbu ctihodného bodnostáře v příčině
eanování ohroženého ústavu. Dojemně vylíčil vzácný
bo+t, co by to znamenalo, kdyby k dosavadnímu ža
lostnéma poplachu měly se přidati hrůzy konkursn,
Tisíce nebožáků by přišly o celou existenci, o po
slední nastřádaný groš; účinná kněžská láska k bliž
nímu však bobdá setře plačícím trpkou slzu s očí.
Jest potřebí, aby stkvělý příklad mnobých šlechetných
dárců následovalo kněžstvo veškeré, Slovatný řečník
nemlavil k ardcím chladným; jeho nadšení pro zá
chranu četných existencí nalezlo v srdci přítomných
spolabratří živý ohlas. Jednotlivě i hromadně slibo
váno sbromášděnými, že se nedají zabanbiti vzornou
snabon stařičkého hodnostáře. Bpolečná sbírka na sa
naci bude zabájena ihned po okražním listě nejdp.
biskupa Brynycha. Někteří z přítomných již dříve
své příspěvky zaslali. Dejš dobrotivý Bůb, aby pří
šera konkaran, číbající na tisíce nevinných obětí,
byla účinnou obětavostí knóřatva zcela zažehnána,

C. k. evidence katastra daně po
zemkové v Hradci Králové. C.k. evidenční
geometr přesídlil dne 10, t. m. ae svojí kanceláří do
budovy staréhe „Boromea“,

Divadelní společnost p. Fr. Traky
se enaží s dobrým úspěchem uspokojiti nmělecké po
žadavky zdejšího obecenstva. Členové její vynikají
znamenitou rutinou zvláště v činohře; výtečná souhra,
detailní prostudování i úloh nejmenších jest dobrým
vysvědčením snaživéma foditeli. I při operní produkci
jsme byli svědky, Že na jevišti se prodakojí pěvci
osvědčení; vytknonti však dlužno přec, že znovu zří
zený orchestr v některých partilch dosad ne řádně
do své úloby nevpravoje. Doufejme, že ee zkušené
ruce ředitelově i nedostatky orchestru brzy podaří
nepraviti, Bylo by též žádoucno, aby volil p. Trnka
do reportoira vždy jen takové činobry, které by vy
spělému vkusu zdejšího obecenstva lépe odpovídaly
než náladové hříčky: „Manžel šibal“ a „Praba nade
vše.“ Jestliže by ani zdejší obecenstvo nemělo poro=
zumění pro činohry psychologicky prohloubené a
v ekutku omělecké, co by se teprv musilo říci o pu
blika menších měst venkovských! Myalíme, že zdejší
návštěvníci divadla budou p. Trokovi vděčni, jestliže
jim každý den podá kus v skutku umělecký, který i
vzdělaného diváka dovede povznésti. Donfáme též, že
Hradec snaživoa společnost bode podpororati v příš
tich dnech ještě větší frekvencí než dosud zvláště
při produkcích uměleckých děl prvého řádu. Dobrý
stav finanční brzy rozptýlí starosti a. nosnázo
p. Trnky, které mu nedávnou resta.rací personálu
nastaly; pak také bade dána p. Trokovi mošnost
uspokojití návštěvníky v každém ohledo. Bez peněz
často i Musa pláče. Přejeme mnoho sdaru.

Lidové přednášky českéuniversityPraž
ské v Hradci Králové, v alavnostním sále obchodní
akademie. V neděli 16., 38. a 40. listopadu 1902 před
náší docent dr. Josef Graber o „novodobém vývoji
a povaze národního hospodářství“, — Dne 8., 14. a



21, prosince 1002 přednáší professor dr. Frt. Drtina
o „úrabách o lidském poznání světa a šivota“. Začátek
vědy ve 3 hodiny odpoledne, Vatapné do jednotlivých
přednášek: sedadlo 40 b, k stání 10 b. (Sedadla jsoa
Vesměs nečíslovaná). Předprodej lístků v knibkupectví
p. B. E. Tolmana.

Ve službě. Jan Kudláček, měst. ponocný,

byl dne 7. t. m. jp ponocování v pražských alejíchraněn mrtvicí, beznadějném staru dopraven do
nemocnice, kdež drabého dne odpoledne zemřel.

Epidemie. V sonsední obci Plotišti vypuklyepidemicky opalničky. Parkmistrovaký úřad uváděje
to na základě výnosu c. k. okres. hejtmanství ze dne
1. listopadu 1902 č. 42.940 ve všeobecnou enámost,

upozorňuje obecenstvo, s varovalo se zbytečnýchstyků e onemocnělými v Plotišti osobami.
P. T. členové dekorační společnosti

Klicperova divadla se zdvořile žádají za laskavé do
stavení se do schůze, po případě za laskavé vyslání
plnomocnfka sa písemnou plnou mocí ku přátelské
schůzi na sobotu dne 15. listopadu o 8. hod. odpol.
v místnosti městské rady v obecním domě čís. 125,
L patro.

Z lásky k vejmě. Dno 12, listopadu o 8.
hod. večer ukončilo se večerní vyučování při7. set.
pěšího pluku čís. 18 ve Vodičkových kasárnách
v Hradci Král. Vojín, nováček Hoffmanu, pocházející
s Chodovic u Hořic, chopil se pušky, jež byla pouze
na slepo nabita a vyše) kvapněna dvůr kasáren. Tu
se postavil ke stromu, poška opřel o zemi, namířil
do úst a palcem noby epastil spoušť, Nešťastník
poranil se smrtelně; v noci na pátek zemřel. Proč si
na život sáhl, zase neznámo.

Neuvěřitelná zpráva. Došelnás dopis
2 krohu oúsšeho čtenářetva, še jistý p. professor na
zdejší střední škole má podivné názory pedagogické.
V sobotu a. př. když dovolovali se ho studující na
„Prodanou nověstu,“ vyjádřil se: „Škoda 20 kr., je
to taková („Prodaná“) venkovská odrhovačka.“ Čas
tokráte dává německé studenty našim zá vzor, —
Nevěřime této zprávě, proto jame obsah dopisu ponxza
nasnačili, ponechávejíce podrobnosti pro případ, kdyby
se tyto utesky měly opakovati.

Stavební ruch. Lednicezdejšíhopivovaru,
která nábřeží Eliščinu právě velikou okrasu nečinila,
již ee bohudík bonrá. Na místě zbořeného baráku

: bude postaven hostinec.

Úrazy. V pondělí spadl naddělostřelec J.
Nágl na cvičíští a koně a vážně se na noze zranil, —
V neděli studující 5. tř. gymnasijní Jan Typlt si
zlámal při „kopané“ pravou ruku.

Kurs ruštímy Jelikožzájemo všeslovan
skou výstavu pořádanou r, 1904 v Petrohradě šíří se
ve všech vratvách české intelligence, přijde těm, kteří
hodlají účastniti se výstavy, zajisté vhod následující
edělení: Rodilý inteligentní Rus zařídil by ve zdejším
městě kura ruského jazyka pro začátečníky (pány
i dámy) za těchto podmínek: Kurs započal by 1. pro
sincem a trval by do konce dobna neb května: vy
učovalo by se dvakrát týdně (nejepíše v pondělí a
ve čtvrtek) večer; měsíční honorář 6 K za osobu.
Poněvadž pak musí býti gajištěn určitý počet účast
níků, musí ae každý z přihlášených zavázati, že
v kureu setrvá do konce. Přihlášky přijímá nejpozději

do a lietopadu p. Vlad. Racek, professor obchodníakademie,
Ze Všeodborového sdražení + Hradci

Král. Schůze rozhoděí rady 9. listopadu. Přítomní poÚrban, Polák, Pochmon, Zoubek, Lněnička, Jenšovský,
Audrlík. — Protokol schůze z 8. list. schválen. Stížnost
A. Mikysy z Hor. Jelení vyřízena příznivě; jelikož se
prvního týdne vzdal sám podpory sa trest, že ui ne
scháněl práci, stržen mu druhý týden, tedy bude mu
vyplácena podpora od u. list. po 6 neděl. Podpora A,
Vítkové vLitomyšli vyplácena bude od 2./10.Í. třídy.
Veškeré podpory, které se vyplatí do 15. list., badou
uveřejněny, s3 dle vyhlášky sem dojdou. Členové pře
cházející z Čechpřestávají býti členy v chách a
budou moci tam, kde je sdružení, přestonpiti k bratr
skému spolku s těmi právy, která me vyjednají ve
svazu. Á není-li takového spolku v zemi, připočtou
se ma po návratu dřívější léta k dobrému. Přijat
návrh p. Jenšovakého, sby od 16. list. počínajíc nikdo
nevydávali podpory, jelikož je bude vypláceti ústřední
pokladna sama k vůli přehledu knih. Odbočky, jež
samy vyplatí podporu, musí obnos vrátiti; tímto
prohlášením musí do Hradce docházeti úplný obnos

přímo. Doplněna rozhodčí rada, do níž zvolen člensktor Pochmon, jenž zároveň ustanoven správcem
checkového konta, které se tento týden na novo zadá
a volá dnech obdrží všichni checky. Starosta odbočky
neb skupiny oznámí člena onemocnělého neb nezaměst=
naného do nedělní echůze ústřední a příloží potřebné
listiny a po rozhodnutí rady obnos na podporuse

ihned poukáže starostovi odbočky k ý, fata; kaštýtýden se musí ohlášení opakorat. — hlášeno zN
čata onemocnění J. Kroapy zo Zákr., ješ ne vzalo

na vědomí a podpora se vyplatí, až dojde lékafaké
styrgení. Živnostníci se mohou přijímati, ale nemají
nároku podpory v nesaměstnanosti, Členové ae přijí
mají do 56 let a ať hledí se při přijímání na lidi řádné
a dleminulých vyhlášek, Dlah tiskárně 218 korun.
Odbočkém místnosti se neplatí. Uetanoven agitační
fond, jehož správcem zvolen p. Andrlík. Přátelé a pratří,
podporujte tento důležitý fond co nejvíce a při každé
přílešitosti pořádejte sbírky třeba krejcarové! Rozhodčí
rada složila sbírkou ihned obnos. Vzdávají se nejerdeč
nější díky vldp. faráři Holému za darované knihy a
brožury, jež byly odevzdány agitačnímu fondu. Zaplat
Pán Bůb! Sdružení prosí též nače nakladatele o knihy

a letáky veprospěch tohoto fondu a knihoven odboček.Odbočka v HradciKrálové vyloučila člena Frant. M.
pro neoprávočné vybírání příspěvku, jelikož ne
připustil určené dohodautí, Schvaluje se, Dajíse tisk
nouti letáky, lékařské stvrzenky a atanovy odboček.
Podejí se žádosti za zřízení odbočky v Miletině, Par
níku, Cholticích a Klatovech. Při přihlašování nových

členů pro nedostatečné vyplňování přihl. lístků zvláště
medy dělníků rozpředla se živá debata. Přijati byli

z Kutné Hory: Fr. Šimek III., A Nedvěd, J. Novotný,
J. Zajíc, J. RadaII. tř, J. Němec III, J. Jindráček,
J. Němec II., J. Mačina III, J. Bedrna, J. Křišík, Bo
ránek, J. Krajíček, J. Paulík, J. Lažinka, J. Plova, J.
Vrána, S. Sealáček IT, Fr. Šťestný III, K. Schleichort
baron z Wiezenthala I., Vojt. Břeaský £ Ploskovic; s

, Města A. Macbaňova IIÍ.; z Úpice M. Šmakalova,
makal I., J. Barvínek III.; s Ústí n. Orl.: Reg. Sei

fertova III., Alšb. Seifertova TIL, Fr. Absolon I, Fr.
Absolonove III., J. Seifert III, A. Petránkora III.,
Fr. Dvořák I.; s Horního Jelení: Fr. Rantenkranz L.,
Fr. Můller I., oba bez nároku v nezaměstnanosti; ze
Bašice: Zoť. Štaňkova III., z Malé Čermné: A. Kyse
lova III. (bez nároku v nesamást.); z Parníku: Pirkl
A. III., J, Šmíd I. Za přispívajícíčleny: dp. Zelený,
kaplan + Sedlci, dp. Jirka, kaplan z Třebechovic.
Příští schůze 16. listop. — Ve vyhlášce v Lid. Listech
bylo omylem vynecháno, že se podpora vyplácí též za
4 dni dle stanov, ale nikoli sa 1 neb £ dny.

Vzácné jubilemm slavil v těchto dnech
senior naší diecóse vysdp. kanovník Pelbřím Novák
v Nov. Městě n. Met. Bylo tomu v pondělí dne 10.
listopadu právě 40 let, co nastoupil svůj úřad jako
děkan novoměsteký. Jak dlonbá to řada roků — 40 let
býti na jednom místě děkanem! Jako muž úBletý,
plný síly a nadšení nastoupil uvůj úřad r. 1802 a
zastává jej posud jako stařec AAletýs podivubodnou
svěžestí, jen ještě neobyčejně tělesně i duševně čilý.
Celá farní osada nemá jiného přání, než aby dobrotivý
Bůh zachoval jí milovaného duchovního pastýře ješté
dlouhá léta v akálopsvném zdraví,

Památka Fr. Jar. Rubeše, nedostižného
českého humoristy, má býti roku 1903 důstojně osla
vena v městě Skutči, kde zeanulý spisovatel dlouhou
dobupůsobili zemřel.Slavnostníkomitétskutečských
ctitelů Rabešových postaví na hrob našeho vlaste
neckého spisovatele nový, důstojný pomník. Sbírka

jiš zabájena; P BÁVKTpřijímá p. Jos. A. Polanský,obchodník ve Skutči. Byloby věru žádoucno, aby ae
jen Skuteč, ale i veřejnost nejširší podporovala hřivnou
svou záslužnou činnost horlivých pánů v komitétu
sdružených. Takových tichých, bystrých geniů, jakým
byl Raboš, nerodí se v naší vlasti na sta. Význam
Rubečův pro naše národní obrození jest obrovský.
Jeho spisy, dýšící čistým, idyllickým bumorem a peané
slohem nejprostším a nejpřístapnějším, uchracovaly
nejširší vrstvy našeho národa. Dosnd jeho spisy jsou
vážeay jako pravý stkrost naší literatury. OÓsvěděme
i osobní obětavostí úcta k nezapomenatelnému saty
rickéma básníkovi e bumoristovi. Komitét stojí pod
Protektorátem městské rady Skutečské, maje čestným
předeedou slovutného básníka Ad. Hejdaka, který se
s Rubešem za svých studentských let častěji stýkal.

Nález starých peměz. V Syrovátcev čís.
16. v zahradě při kopání jámy na brambory nalezen
byl ve hloubce asi 40cm. větší obnos stříbrných peněz
v koženém pytlíku. Většina jich rašena vesměs roku
1668—6, Peníze tyto nalezeny byly p. V. Šedivýma
jsou úplně zachovalé.

martí. Pan Matěj Hauser, c. k. profeasor VIII,
hod. třídy ve výslužbě, zemřel v Něm, Brodě dne 4.
listopadu v 63. roce věku svého. Pobřeb konal se dne
6. listopadu v Něm. Brodě na hřbitov av. Vojtěcha,

Česká Filharmemie pořádádne17.listo
pada v Týništi n. O. koncert, Začátek přesněv 7 hod,
večer.

Ze Belmice. Již několikráte podali jeme
zprávu o snahách spolku „Lidamil“ a podporovatelů
jeho za účelem zřízení opatrovny v městě našem. Právě
ukončena stavba opatrovny, v jejíš zeď zasazena pa
mětní deska tohoto znění: „Tato opatrovna postavena
jest na paměť padesátiletého panování J, V. císaře a

rále Františka Josefa I. pod protektorátemsvobodného
fna Viléma z Kónigawarterů spolkem „Lidumil“ a

dobrodinch“. Dne 19. win. měsíce konala se elsvnost

svěcení. O půl 3. hod. ubíral se průvod četnýchúčastníků z chrámu Páně k novému domu. Ve Kva
sineké ulici, v milém okolí stojí toto útulné a úprarné
stavení nové budoucí opatrovny. Slavnosti súčastnili
se p. c. k. okr. hejtman Wunech, p. c. k. okresní

inspektor J. Pražák, rodák eolnický, R purkmistri rada městaSolnice,„Lidumii“,eboryhasičůa četné
obecenstvo. V opatrorně samé, když průvod došel
k místu avěcení, byl jiš přítomen svobodný pán Vilém
z Kónigewarterůs chotí svojí Růdenoua mnohojiných
účastníků. Z dachovenstva súčastnili se vidp. F, Blecha,

děkan solnický,dp. J. Rejnyš, kaplan, dp. Fr. JiříKošťál, farář skuhbrovský a dp. Jan Selichar, farář
z Kameníček, oba poslední táž rodáci Solničtí, Slav
nost svěcení vykoaal vdp. děkan za zmíněné aasi
stence. Po svěcení promlavil v nádvoří opatrovny
slavnostní řeč dp. Fr, Jiří Košťál. Byla to řeč dobře
promyšlená, působivá a ramlouvala ss všem účast
níkům. Poté česky promluvil sám protektor „Lidu
mila“ svob. pán Vilém z Kčaigewarterů uváděje, že
má nová opatrovna sloužiti šlechotným účelům, jaké

od vládou J. V. císaře a krále vesměs podporovány.

ukončil své pěkné rohlášení provoláním slávy J.V. olsaři a králi. ost nad tím, še k ušlechtilým
ústavům v okresu přibývá nový — opatrovna sol
nická — projevil pan c. k, okresní hejtman Wunech
z Rychnova. Slavnost ukončena požehnáním ve chrámu
Páně. Toť první zdar myšlénky i snah „Lidumila“.
Vo alavnostní řeči pří svěcení vzdány byly díky všem
dobrodincům opatrovny a projeveno, co ještě je třeba
k dokonání šlechetného podniku, jakož i proneseno
přání, aby po zasvěcení budovy brzo nastalo otevření
a působení opatrovny. Nuže, možno přitomto říci,
že „Lidamilu“ avítá již záře blahé naděje a še doba
otevření opatrovny — již také nedaleká. O tom dá
Bůb, podáme zprávu co nejdříve.

Z národopisné výstavy ve Vikáměl.
Ruch výstavní neumírá. Vše plesá,jásá, bouří, barácí.
Napínavé slavnosti posrícenské apoutní skončily úspěšně,
Betrospektiva našeho bláta existuje dosud, ale patrný
úbytek nastal. Důvěřojeme velectěnému panu okres
nímu starostovi Bradáčovi, že nám od bláta pomůže
nadobro. Zpravodajetví výstavnímu podařilo se získati
novou atlrakcí. Zásluhou pane patrona Fiedlera, Megra
Fr. Fialy, arcijáhna a praelata v Hradci Královéa p.
K. Hnyka, velkoobchodníka v Jablonci n. Jie., zavítají

sem z Praby „bílí kněží“ a badou ode 22.—30. listo
padu konati přednášky o retronpektivě do lidské duše
Pomocí světelných paprsků. Činímemilou povinnost
zvonce k bojné účasti. tojnémn dachovníma správci,
velikéma příznivci výstavního ruchu, chystají se roz
sáhlé manifestace na oslava jeho desítileté činnosti
mezi námi. Gratulujeme.

Z Ústí m. Orl. Voliký rozrach spůsobila
událost, še odešli náhle oba zdejší kaplani a nikdo
neví, kam se obrátili. „Osvěta“ aděluje, če nerozvážný

vů) krok učinili pro bladkou tvář. „Lidé inteligentnís oběma uprchlíky nepokrytě eympatisují“, dokládá
Osvěta i Čas. Kdyby tak utekli z Čech všichni kněží,
měli by snad rázem sympatie všech intelligentů S
uprchlíky nesympatisuje však většina občanstva, pro
tože nemůže ne mu zamlonvatí kněfstvo světácké a

žitkářské. Není-li kněs proniknot úplně apoštolským
uchem čistoty n odříkání, pak jest hotovou sbyteč.

ností v lidská společnosti. Dnešní doba hledá apoštoly
v řadách kněžských a proto milovníci žen i traňku
jsou nemožnými mezi věřícím lidem. Ostatně nechceme
vynášeti sond nadsoběma sběhy; budoucnost ještě
rozhodne sama, a zkušeností oba pánové přijdou snad
k lepším názorům, než jaké mejí nyní.

Z Kutné Hory. Dno34, říjnuodešlaz klá
Mera uršulinského aluáka Antonie Vavřičkova a nale
zena byla po 14 dnech utopena v rybníce Šimákově
dělníkem Martinem Pazačem z Poličan. „Nár. listy“
ze dne 9. t. m. přinesly tendenčně zbarvenou zprávu,
jakoby snad klášter byl vinen na této afóře. Dotčená
sluška pocházela z Roztěřea když otci oznámen byl
odchod dcery, vyslovil domněnku, že si snad zonfala,
protoše již dříve, než přišla do elužby do kláštera,
pokoušela se o sebevraždu otravou. Jest tedy zpráva
„Národních Listů“, při nichž se opět okázale jejich
láska ku všema katolickému, jenom tendenční pře
krouceninoa, kterou toké každý odauzoval. Mrtvola
utopené sebovračednice byla pohřbena na hřbitově
malešovském.

Zo Zbraslavic. Předčasem přineslijeme
zprávu o zdejším israelitovi obchodním příručím Frenn
dovi, jenž dopastil se zločinu kvalifikovanéko jménem
drabého hříchu do nebe volajícího. Státní návladnictví
pohnalo tohoto pervereního Don Juana předsond, kde
byl mu vyměřen trest Směsíčního těžkého žaláře,

Z Červ. Jamovie. Zdravé a následování
hodné myšlenky chopila se Kutná Hora, majitelka
zdejšího velkostatku. Uvažojíc, že kdysi Kutnohorsko
bylo proslaveno rybářetvím, usnesla se znova naplniti
avé rybníky na panství Červeno-janovickém a pěsto
vati r nich racionelně ryby. A myšlenka ne zda
řila nad očekávání. V minulých dnech loveny byly
čtyři nejmenší rybníky a výtěžek byl překvapující.
Na 90 mctů ryb bylo vyloveno a stržena za ně slušná
suma 2088 K mimo 6v0 K za násadu. Výeledek tento
bude prý pobídkou ostatním sousedním velkostatkům,
aby namnoze bažinaté louky, bývalé rybníky, byly
naplněny. Otvírá se tu nový zdroj příjmů 1 obcím.
Kéž by si toho všimly!

Z Miskovie u Kutmé Hory. Dne 30.
listopada o 2, hod. odpol. svolává zdejší hospodářeko
čtenářská beseda „Palacký“ veřejnou echůzi. Mlaviti
bude na ní o rolnických výrobních družatvech p. JUC.
J. Sedlák, starosta ústřední jednoty hospodářských
společenstev pro královetví české, Po řeči jebo bude
čtení stanov, upisování podílů a volby fankcionářů
družstevní olejny, jež zapsána jest již v rejetřík tirem.
Upozorňujeme na to všecko rolnictvo širého okolí,
kterému naskýtá se tu příležitostvykonati tu notný
kus svépomoci. Žádný ať si nedá vzíti příležitost atáti
se členem pro Kutnohorsko tak důležitého podniku
bospodářekého

Ze Sedlic u Kutné Hory. Všeodborové
hnutí, jehož význam v řadách dělnictva veznává ae

a takovým porozuměním, byloAřčnon že i někteřídělníci katolíci u nás a v blízké Kutné Hoře pojali
úmysl založiti ta odbočku. Schůze se také vydařila s
našli ae ochotní spolupracovníci. To ovšem zle půso
bilo na orgán kutnohorský; ten přísně se stolce své
všerozumně kritiky ususuje, še prý to není nejšťast
nějším nápadem v éře monsignora Drozda a ani za
normálních poměrů. Tak soudí o svépomocí jedné části
lidu našeho demokratický orgán. Sdražení katolických
dělníků je redakci solí v očích, spolek erangalických
mladiků těší se ala přízni, neboť byť neoznamovala
redakce čas schůzí jako dříve, tedy aspoň pláštěm
mlčení ho ukrývá. O té svobodomyslnéspravedlnostiI

V PRAZE »OBNOVU«
Usedostativeknihkupectvíp. FrantiškaHovorky
vŽitnéulicia vprodejinovinp.M.Vlčkana

Příkopech.

Různé zprávy.
. Mimrt liborálů ve Frameli. Dřívější

vláda Waldeck-Roneseanova a svláště nynější Combe
sova rospoutaly zořivý boj protiřeholní a protikato
lický. Ale mnozi zuřívcí vládní mají kuráž jen pokad
jsou zdraví. Jakmile blíží se smrt, obrátí, Tak jistý
Demagny, pravá roka Waideckora, nedávno zemřel.
Před emrtí dal ce však saopatřiti sv. svátostmi a do
poročova! důtklivě, než umřel, svým příbuzným, aby
dbali o křesťanskou výchovu jeho dětí, Jiný liberá)
dr. Kamil Morel, býv. posl. a purkmistr v Puy, který
v tomto městě zakásal katolické průvody ofrkevní,
před smrti rovněž dal ai zavolat koězo a kajicně
zemřel. Smrt je nejlepším lékařem liberalismu.

Zářící kultura německá. V Dochcově
dosteven právě dům české záložny, jebož průčelí
ozdobeno různými malbami evláště obrazem uv. Vá



clava. Ale ozdoba tato bodals duchcovské Němce do
očí. Proto v noci se dne 6. na 7. list. „nesnámí pa
chatelé“ znešvařili obraz našeho národního světce a
ostatní malby částečně postříkalí debtem, kolomaszí s
tiskařekou černí. — Ale ani mrtvým na hřbitově
nepřejí tamější Němci odpočinku, České tabulky a
pomníky a českými nápisy se na oratém poli netrpí.
Kde je vláda, aby se zastala utlačovaných?

Vídeňská mniversita homšíse židovskými
profesory. „ludlsches Volkoblatt“ v jednom čísle
eam ovádí obřezané pp. professory a docenty, Na
medicínské fakultě působí jich 24, na právnické B,
ne filosofické 4. Papežská Stolice při založení této
university ve 4. stol. věru nepomyslila, komu ne její
odkaz jednou dostane,

Hrozmé meštěsti. V NovémYorku osla
vovali minulý týden volební vítězetví demokratické
atrany, Při vypálení obňostroje na jistém náměstí
vybuchlo veliké množství nabromaděných tu obňostroj
ních látek, jož strašně řádily v zástapech kolom shromáž
děného lidu. 16 odob bylo na kusy rostrbáno, 82
těžce poraněno a ve všeobecném zmatku mnoho jich
pošlapáno.

Letáky pro katolické spolky. „Vlciv rouše beránčím“ lze dostati, pokud rásoba stačí,
1 exemplář po 3 hal. beg porta (při 100 kusech 20 bal.
porta). Dále brošory „Nejlepší rozluštění otázky kře
efan.-sociální“ po 80 hal. a „Otázka dělnická“ po
80 hal. Objednávky vyfizoje ve prospěch apgitačního
fondu Všeodborové adrušení v Hradci Králové, Adal
bertinum.

Nať bramborovem pečlivěna poli seberme
a bned po louce rozhoďme. Obsahuje mnoho draela,
kteréž podsněhem se vylabuje a louku pohnojí.Na
jaře nať sebereme a dáme do kompostu. Taknejlépe
zužitkojeme odpadky z brambořiště.

"Tržní zprávy.
V AradoiKrálové, dne8. listopadu 1902.1hl.

pšenice K 12-00—12-70, ita K 10"——1040, ječmene
K 770—8:60, ovsa K 5:40—5-90, prosa K 10"——10%80,
vikve K 9-——10-10, hrachu K 20:00—34'00, čočky
K 21:00—3400, jaho) K 18-00, krap K 16:00"—40'00,
bramborů K 320—2-40, jetelového semene bílého
K 8900—124-00, jetelového semene červen. K 0000
—00:00, máku K 30'00—34-00, Iněného semene K 18-00
—20'00, 100kg. žit. otrab K 11-00,pšenič, otrub K10'50,
1 kg. másle K 3-00—2'12, 1kg. sádla vepřového K
1'76—1'98, tvarohu k 0-28—0-82, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—0'00, jeden hl. cibule K
2'20—0-00, jedna kopa drobné zeleniny K 3-20—0"00,
1 kopa zelí 400—8:00 K, 1 pytel mrkve 1-20—1'60,
1 hl. švestek K 6:00 —8:00, 1kopa petržele K 0-00—0:00,
1 kopa celere K 0-00—'000.

(Zasláno)
Podepsané předeednictro politického družstva

tiskového doznáváza příčinou satisfakce, že bylo my
stifikováno nepravdivými údaji o činnosti p. Dra. 0.
Klampara ve všeobecné nemocnici v Hradci Králové
a lituje, že nepravdivým zprávám v časopisu „Obnova“
v č. 20. a 21. bylo dáno místo.

Politické drušatvo tiskové v Hradci Králové,
dne 14. listopadu 1902.

Dr. Jan Soukop,
předseda.

Dr. Fr. Reyl,
jednatel.

Z pochvalných přípisů zaslaných pana R. Šam
burkovi v Plzni.

Velectěný Pane! Děkuji Vám za rychlé vyřízení

náprsenkami zcela spokojen.

Mnoho zdaru přeje
Netolice, 22./8, 1901. Josef Hovorka, kaplan,

Zboží Vámi mně zaslané mě'co nejlépe nepoko
jilo a budu i na dále Vaším stalým odběratelem. K
zakázce račte ještě přiložiti jedny ruské přezůvky 29
ctu. S úctou
Litoměřice, 7./12. 1901. Josef Mayer, bohoslovec.

Mnězaslané náprsenky jsou velice solidní a dobré,

Rokycany, 13/1, Ve vší úctě
. Bohumi! Šťastný, kaplan.

Panu .

KARLU ZAVADILOVI,
pasíři v Chrudimi.

Potvrzuji tímto příjem kalicha. Jsem úplně
„spokojen a neopomenu Vásvšude doporačiti.

VEKELSDORF, 1. února 1902,

Dr. Budolf Šetina,
kaplan.

Panu P

KARLU ZAVADILOVI,
slatníku a pasíři v Chrudimi,

Svícny a kanonické tabulky jsem v pořádku
Obdrěel Jsem úplně spokojen a přeji Vám hojnéhozdaru.

ČELÁKOV pp. Hlinsko, 4. dubna 1900,

Ant. Holub,
farář,

Nejlevněji koupíte

vyby z říčné vody
ze sádek

Vodičku na ubry, láb.

Frant. Jiráčka ve Vys. Mýtě.
Všesnávodyku

l Í | třebení!POS p © 64haléřů.—Kance
lářeké lepidlo, láhv.

50h. — Lepidlo na sklo a porcelán, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny na oděvu, láhv. 50 h. —
Vodičku na skvrny inkoustové na papíru, lábv.

ETovárnawww
| na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě 3

bd dříve sávodna sušitkování ovoce, salošený O8
VTr. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách ©

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

rumy m punše, Ukéry, sladké ovocnéjk víno, bílé i červené, vino borůvkové (medici
ji nalní)vina sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takovéornou
h ojakosti welmi levný koňak ah livowici, vše vlastního pálení a vlastnívýroby.|
| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

o najb n Prase:stříbrnoumedatllís a diplomemslatémedarlle,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slatémedaile.

Vzorky zdarma a franko.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
-doporučaje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

uše silně v ohni zlacené a stříbřené. začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
movuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
záůlou Be již svěcené se styrzením Jeho' biskupské Mi
losti. Starý závod můj může so vykázati četnými pocaval

nýmipřípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e k k zakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kuditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, achránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

©Prmí český katolický zárod ve Vldni

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. 0., Schotten
feldgasse28, d.11.

Na ukásku zasílá
5e vše framco.

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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

Oltáře,sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení| | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Modní výrobu
1 l o

Slopokrojů umně
pro důst, duchovenstvo,

G, K úředníky a c. a k. důstojníky,
jekož i

všech obleků
panských

z látek anglických, francouz
ských, brněnských a humpo
leckých za ceny nejlevnější

doporučuje

Karel Nekola v Hradci Kr.,
Malé náměstí čís. 12, I. posch.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

.V

PTAndR JINOUÁ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatografie a rozpočty na požádání.

Umělecký závod

daroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

SRB“Boží hroby, "Ji

' PB“ křížové cesty,
oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochralných přípisů vyloženok nahlédnutí.



Pigue
dodav. c. k. voj. unif. ústavu cheoiot

Hlavní závod: Filiálka:

Hora Kutná, Hrade Král., Podzimní novinka
protiVlaš.un vodloOrazdeHdtelu. p a obaky | ©)

Metr zl. 320.
Wa úplný oblek 3 m.

Vzorek této látky jakož

i bohatý výr moderníchdruhů na obleky, avrcbníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
8e na požádání k nahléd

Nejtrvanlivější nutí frankozašlou.První lesk i

OSCARA A závod náký abodí“
ŠEVRO, Ed. Doškočila

Látku v kuse lze viděti
v mém závodě vPraze, ve
Vodičkově ulici čís. z2. n.
(vedle vyšší dívčí školy).

cídíme-li je krémem
neb jemným olejem.
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Josef Neškudla,
c a kr dv. V dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

oporučaje P. T. veledůet. duchovenstva
vůj všadež osvědčený a mnoba doporu

čeními nejčastěji vyznamenaný
©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko se zauflají.

Adresa vždy doslovně úplná.

Dr$t.08

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 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 splárky bez zvýšení cen!

DAR

vánoční odporučuje vzbledem k této uastávající
době velect. P. T, obecenstva ku provedení foto
grafických .obrazů všech velikostí a všech způsobu
vejchvalněji známý závod: J, F, Lavghane, c. a k.
dvoroí fotograf v Praze, Vodičkova ulice čís. 37.

Rrál. Hrades. | Plzeň. © Budějovice,

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty:
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněnéko a damašk.
zboží u ryzečeského,ktestanského, avépomocného
lidového podviku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky drahy, jichž
v domácnosti ješt třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po

ONDRASOX NOAA
Výhradně pravý

jmalinský křen
v pošt. baličkách framko

5 kg. 15 kořenů . . . . 5K60h
5kg. 20 kořenů. . . . 4Kóh
5 bg 25 kořenů . . . . 4K20h
původní otepě po 10 kg. těžké, dráhou,

pevypiacené, po 6 K za otep, ve větší:Jevněji — zasílá dobírkou přes 50 roků

en Stávající závod výhradně malín. křenem

JM. Jirečekv
ře, S„roky Kutnéhoh

Jan Kryšpin
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

8

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelelnými rámy, sk

lčmi 4 vsupením.

Veákoré roapočty, skizzy i odborná
rada bezplatné, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PR$"Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."ij

Založeno roku 1836.

| Kostelní náčiní
BF" vlastnívýroby"il

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 205-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.L
Soúj k soémul

Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důsť. pp. kněžím pošle
se hned frunco výběrhodin ka
pesních panský h i dámských,
slatých neb stříbrných, Tulla
atd — Zlulé zboží, řetězy. ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické seboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Úáclav
Srančák,

obtašev (re- hodinářský a slatnický sávod
Pul we3roky
nozrámý OY České Gřebové

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

ORP Výhodné podmínky platební bez evý
šení cen.

volujeme zvláštní výhody. ANC0-A0208-1000 ODVOD DO DODO DODOEOD 0D



i jest nejlepší dýmka

Nejdůst.bisk.konsistořídoporučený © BŽ LN | A nové doby.V o Čisté,příjemné,
umělecký závod. © / Obchod /f lékařskydoporučené
Veškeré práce v obora stavby a obnovováuíoj S : : kouření.

tářů, kanatelon, ech, křížových cest / uměleckýa papírnický. Ladný tetd. provádějí se ve všech slozích golídně a jvětší ě a var
levně s odbornou dokonalostí a zvlástě Na skladě nejvě výběr ý , ,
8 trvanlivýmzlaceníma polychromií. levná cena.

Výroba m nohoboh
y ve všech obchodech

„ o s dýmkami
© ra m C U vRakousko-Uhersku.

všech moderních vzorů a ZÁKONNĚ První česká továrna
. , o CHRÁNĚNO, ý

zasklívání obrazů KRÁN dýmek

vevlastnídfině. $ P AT RI A A, Patrná aSYN
-- wJaroměři. - 

Založeno 1842,

WaS"Cenniky zdarma a franko. "i

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hrado
Králové — Václav Vodička v Chrudimi

F. L. Prokop v Chrudimi.

tk t . voskové
VIC y OS 6 NÍ i polovoskové

doporučuje P. T. veledňstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

"M== ní
o k

o Volký výběr
zlatých a atříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin

vkrás. provedení
doporučuje - - 

K ooo

JAN —
KALIS

hodinář azlatník A
v Rychnově n, K.

přísežný znalec
c k.okr. sondu

Obrázkové
„A Cenníky zněle.

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král.
Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučený

W Or r. listemnejdůst.bis- Kenajstořev HradoiKrálové az roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svíčky oltářní z čístého vosku vče
liho j druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejjemnější druh kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.

Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
BEE Zolášťní nabídkou na přání ochotně se poslouší. "BB

Závod poctěn dno 12.září r. 1902 návětěvou Jeho Excelence pana Karla
hraběte Coudenhove, c. k. místodržitele v království Českém.
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Robert Samburek

Založeno r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12, Založeno r. 1880.
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Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tongurek, kolárky, néprsaeuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do

obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřizují se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gap* Mnoho pochvalných dopisů k disposici. jiš
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ANTON ŠEJNOHA,cukrář v Hradei Králové
Velké podloubí Velké podloubí

nabízí velectěnému obecenstvu jakož i pánům obchodníkům pravé medové výrobky:

——e medový perník strouhací 6——

lípovwýÉ čistý ma.eď. od ústředníJednotyp, učitelů. |

Dobré a vkusně provedené

cukrovinky na vánoční stromek.
Zakázky se vyřizují rychle. Ceny mírné, obsluha vzorná.

BOTHA BUDDUDB J6 ALA E0080000 o r TYTOOPEL 000 M

pan Každý vi přeje čerstvé,levné,dobréa pravobarevněsboší

Paramenta. i Objednejtepřímoa skusteu

IpnáceV,Nekudasn j Josefa Šulce
(protokolovaná firma) 3 a , )

| vJablonnémnad Orlicí(vČechách) sa o Váchodě. 26

X

Již letošní v nejjemnějším enkra

savařené
(bratrP, . Rolkadiy,farářevoVýprachtíleh) JÍ| 35m.Gradldamade,(nadehy, dů, čldný ji 750 brusink

| doporačujeP. T. veledůstojn.duchovenstvu(jj)| 23%-Boo Dřlotněná,106ce. roké | S ý
svůj osvědčený a často vyznamenaný 23 m. Polovičník silný, 84 cm. široký . - - - Sl. 480

výrobní závod „MM| 25m.Zeřírdarckend,our modern... sl.4a0| 0 v dt kilových nádobkách franco6 Ručníky bělolněné, silné, 08b. < 4 < + sl. 0-85 poštou za 6 K zasilá

(všech kostelních paramentů, Ej| 5Sí denebburemě,od sodné |. 4000 Jan šáborský
v Týmišti nad Orl.

X

U — —Dílkůvzdání.

praporů a kovového náčiní. 1 Pokrývkana stůl, kávová,moderní . . . . sl. 085: Jiné druhy levnější oždy lse dostati !
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ( 64E .sbytků,46af 50metrů, barchentu,elu,

se na požádání franko zašlou. i konafaru,plátna,kretonu,lirtinku,nej p a try
Objednejte, pokud jsou po satsoně v zásobě!

Wšem, kdož nám za příčinou úmrtí našeho vroucně milovaného a nezapomenutelného otce, pokud se týče tchána a dědečka, pana

Františka Novotného,
inspektora biskupského panství v Chrasti

jakýmkoliv způsobem upřímnou soustrast projevili, jakož i všem, kteří drahého zesnulého v tak přečetném počtu ku brobu doprovodili a jeho
památku věnováním ekvostných věnců uctili, vzdáváme tímto

své nejsrdečnější a nejvřelejší díky.
Zejména vzdáváme náš nejoddanější dík Jeho biskupské Milosti, nejdůst. pánu Edvardu Janu Brynychovi, biskupukrálové

hradeckému za veškerou vzácnou přízeň a péči, kterou drahému zesnulému povždy, zejména pak po dobu nemoci jeho věnoval, slovutnému

a vysoce důst. pánu Th. Dru. Janu Soukupovi, kanovníka z Hradce Králové za ochotu a laskavost, s jakou 8e výkropu drahého zesnalého
a vedení pobřebníhoprůvodu podjal, dále veledůst. Pánům PP. bisk. vikářům: Aloistu Kopeokému v Nov. Hradech, Janu Vlachovi
v Lůži, Janu Kobrovi v Chrasti, bisk, notáři a vik. sekretáři P. Frant. Vohnoutovi ve Žlunicích,vik. sekretářůmVáclavu Kalašovi
v Hněvčevsí a Aloisiu Konvalinkovi v Hroch. Týnci a důst. Pánům PP. Václavu Nepokojovi, expositoviv Chlumu a Václavu
Hvězdovi a Frant. Eislerovi, kaplanům v Chrasti, za milou účast při pohřebních obřadech a konečně i elovutoým Pánům Th. Drům

Janu Hejčlovi, epirituálu a Jos. Novotnému, vicerektoru bisk. seminářea P. J. Doakočilovi, bisk. ceremonáři,za poslední útěchu,
již drahéma otci v hodince smrti jeho laskavě poskytli.

Neméně cítíme se povinnými ku díkům veleváženému hospodářskému a levnímu úředniotvu bisk. panství v Chrasti, všem

veleváženým pánům zástupcům zeměpanských a samosprávných úřadů, zejména sl. c. k. okres. hejtmanství a okres. zastupiteletva v Chru
dimi, jakož i sl. zastupitelstvu města Chrasti, všem velect. pánům zástupcům vůkolních velkostatků, panu Janu Shánělovi, řiditeli
kůru a el. zpěváckému sboru v Chrasti za přednesení dojemných emutečníchsborů, ct. učitelským sborům měšťanských i obecných
škol v Chrasti, kteří se školními dítkami drabého zesnulého ku poslednímuodpočinkudoprovodilia konečněi ct. živnostenským spolkům
z Chrasti a hasičským sborům z Chrasti a Podlažic a veškerému služebniotvu bisk. panství, kteří rovněž v plném počtuso sůčastnili.

Zároveň vzdáváme vřelé díky slovut. pánu MUDru Karlu Sohmoegerovi v Chrasti sa vytrvalou a něčnoupéči našemu drahému

otci po čas jeho nemoci věnovanou. . “

„Odplatiž Vám Bůh: Jan Novotný,
V Blatné, dne 10. listopadu1902. o. k. okresní komisař, jménem rodiny.

Konečně vzdáváme díky i paní Anně Wasszmandlové, majitelce pohřebního ústavu v Chrasti za vzorné a v každém ohledu
solidní vypravení pohřbu.

Maite!: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — fiskem biek. knihtiskárny v Hradci Krá



| i . . k., : ; 1serty se počítajílevně..
na půl roku SA — A | V Hradci Králové, dne 21. listopadu 1902. Obnova yehátím pátekv poledne.— — = E U

je

UP EDUARD BR
mrtev,

Dojemně zahlaholil kovový hlas hradeckého zvonu Augustina ve čtvrtek v neobvyklou hodinu
ranní, a od úst k ústům šla překvapující zvěst: Pan biskup jest mrtev! Zpráva tato zněla téměř neuvěřitelně
a ohromila i nejdůvěrnější přátely Jeho Milosti, vždyť nikdo ani netušil, že zákeřná choroba útrob může
v tak krátké době podtiti život nám všem drahý a proto mnozí nechtěli ani této Jobově zvěsti věřiti.

Než Bohužel informace z kompetentního místa poskytnutá vyloučila každou pochybnost, a tak
stojíme před děsivou pravdou, že šlechetné srdce Jeho Biskupské Milosti nebije více. Nejpopulárnější a
nejčeštější biskup u-toupil neočekávaně ze svého místa, jež zastával po deset let ku prospěchu nejen svých
diecésanů,alei celého národa. Úmrtí apoštolského biskupa dotkne sezajisté bolestně každého českoslo-anského
katolíka, neboť apoštolská horlivost biskupa Brynycha a ryzí vlastenecké jeho přesvědčení bylo oceňováno
ve všech zemích koruny svatováclavské. My, kteří jsme žili blíže Jeho Milosti a mohli jsme « vlastního
názoru poznati šlechetné a ryzí pohnutky ku obětavé pastýřské činnosti, neváháme napsati, že úmrtí biskupa
Brynycha znamená skutečně ztrátu pro celý národ. Tak neohrožených a upřímných přátel nemá národ náš
uazbyt, a proto nám nebyl úkol žurnalistické povinucati nikdy tak těžkým jako právě dnes, kdy na vyhra
ženém místě našeho úvodníkáře přinášíme zvěst o jeho předčasném skonu.

V zesuulém biskupu Brynychovi odchází na věčnost vzorný biskup, ryzí vla tenec, zasloužilý
učitel, zakladatel náboženské české povídky, břitký žurnalista, proslulý kazatel, soucitný lidumil a těžce
zkoušený trpitel. Krátce v Edvardu Brynychovi byl sloučen ideál kněze vlastence a člověka. Výtečné tyto
vlastnosti také rozptylovaly rázem všecky kol jeho osoby nakupené předsudky, jakmile jenom při osobním
setkání bylo lze blíže tohoto obdivuhodného charakteru si povšimnouti. | Neúmorná energie 1 v době
pokročilé již choroby a stálý boj proti nevděku a nepochopení ozařují postavu biskupa Brynycha nadlidskou
téměř hrdinností a strhují k neobmezenému obdivu. Biskup Brynych byl vzácnou povahou, která mnže býti
ideálem každého kněze a biskupa. Dnešní doba potřebuje obětavých apoštolských biskupů i kněží a takovým
apoštolským biskupem Edvard Brynych byl.

Neúprosná smrt zkosila v předčasný hrob muže, jenž pojistil si svou obsáhlou činností v srdcích
katolíků českých trvalou paměť a zasloužil si, jak pevně věříme, odměnu slávy věčné v nebesích.

Edvard Brynych narodil se dne 4. května r. 1846 ve Vlásenicích (okr. pelhřimovský) kdež otec
jeho působil jako hospodářský úřadník. Do školy chodil v Jindř. Hradci, pak v Kutné Hoře a konečné
v Jičíně, kde také studoval gymnasium (r. 1864),ježto otec jeho stal se zatím obecním úřadníkem v blízkém
městě Sobotce. Později odstěhovali se rodiče nazpět do Kutné Hory, kdež otec měšťanského práva požíval,vv
jsa rodem z nedaleké Přítoky, tak že nejvlastnějším domovem jeho jest Kutná Hora.
, Bohoslovecká studia konal v Hradci Králové až do r. 1868. Po své ordinaci přišel Brynych do
Žlunic v Jičínsku za kaplana, kdež pobyl téměř 8 let. Láska ke stařičké matce, kterou chtěl míti n sebe,
vedla ho k tomu, že se ucházel o místo profesora pastorálky v semináři Hradeckém. I byl tam r. 1876 po
volán za kaplana a odbyv přísné zkoušky, stal se r. 1877 profesorem v Hradci Králové a r. 1888 kanovníkem na
Vyšehradě. Tam byl horlivým nedělním kazatelem i hledaným zpovědníkem. Jako kanovník převzal
r. 1888, předsednictví v tovaryšskč jednotě, kdež rozvinul obdivuhodnou socialní činnost, takže vrozvoji
křesťansko sociálního hnutí v Čechách jméno Brynychovo musí býti uváděno na předním místě. Činmostí
svou vzbudil Brynych pozornost na nejvyšších místech, takže povolán byl v prosinci r. 1892 za biskupa na
osiřelý stolec diecése královéhradecké.

Roku 1893 právě na svůj svátek slavil Eduard Brynych vjezd svůj do biskupské residence v Hradci
Králové. Příchod jeho byl vítán jásotem uvědomělých katolíků, ale také zároveň nelibostí odpůrců víry
Kristovy. Pouze 10 let bylo popřáno biskupu Brynychovi říditi diecési královéhradeckou, ale každý z těchto
roků znamená celou epochu, protože přinášel pozoruhodný důkaz kulturní činnosti veskrz moderního církev
ního hodnostáře. Hned v prvém roce biskupování založil biskup Brynych politické družstvo tiskové ku šíření
křesťanských zásad v české politice a literatuře. Následující rok zřízena knihtiskárna, založen časopis »Obnova«,
založeny »Časové Úvahy«, zbudován spolkový diecésní dům +Adalbertinuru«, založen učitelský konvikt,
ozdoben vnitřek kathedraly, zbudována měšťanská škola ve Chrasti, zbudováno nové Borromeum, nové
Rudolfinum, zrestaurovány obě gotické věže kathedrály a slaveny 2 stkvělé katolické sjezdy.

Již pouhý výčet těchto kulturních podniků zobrazuje obrovskou činnost a bezmeznou obětavost
biskupa Brynycha. Během ro let navštívil biskup Brynych celou svou rozsáhlou diecési, povzbuzuje lid ku
horlivosti ve víře a ku mravům křesťanským.

Právě letos dokončil generální visitací prohlídku diecése. Při této poslední své cestě mohl vyko
nati svou pastýřskou povinnost bez překážek předpojatých lidí, kteří mu po celých 9 let ztrpčovali bez pří
činy beztoho již těžký úřad. Za to však ukázaly se při této cestě příznaky povážlivé choroby, která vy
bízela ku největšímu klidu. Přátelé radili Jeho Milosti ku klidu, ale horlivý pastýř říkával: »Bude-li biskup
se šetřiti, najde se v diecési též několik, kteří se budou šetřiti«. Věren svému programu setrval pravý pastýř
až do posledních okamžiků v činné službě, až neúprosná smrt ukončila jeho požehnaný život,

Veliký muž odešel z našeho středu a zanechal nám drahý odkaz svého ducha. Jděmež všichni
jeho světlou stopou a ukažme se hodnými takové obětavosti.

Bojem a prací znavenému bojovníku Kristovu budiž Ježíš Kristus milostivým soudcem!

Ročník VIII.



Různá světla.
Mohl jsem dnešní článek také n:depaati

„sluníčko, bengál a lucerna“, protože právě jen
o téchto třech osvětlovacích předmětech hodlám
pohovořiti. Že z každého tohoto předmětu vy
chází světlo jinačí, o tu se se moou jistě nikdu
příti nebude. Nejznamenitějším a nejprospěš
nějším zdrojem světelným jest bez odporu slu
níčko; to odkrývá podobu věcí pozemských
svými paprsky nejzřetelněji a nejpodrobnéji
Světlo sluneční odkrývá skutečně pravou tvář
nost věcí Jinak jest to 8 bengálem; ten svou
září všemu pochlebuje, všecky předměty Činí
krásnější než jské ve skutečnosti jsou. Když
na př. v divadle návštěvníci nudou již zivají.
razáří náhle radé světlo bengálu 4 některý
„živý obraz“ jest hned 0 mnoho proceut krás
nější. Takové světlo ovšem přijde dosti draho
a k tomu všemu dlouho netrvá. Ruční lucerua
zas neodhaluje dostatečně ani skutečnou tvář
nost předmětu, ani nepochlebuje předmětůtm,
jež se v její blízkosti nacházejí. Blikavá svíčka
v ní ukrytá dává i nejhezčím lidem v temné
noci často podobu hastrošů a příšer. Zkrátka
lacerua jest světlem jen z nouze užívaným,
které ani mnoho pravdy ani imnoho krásy ne
objeví.

Ale proč o těchto třech nestejných svě
tlech hovořím? Inu, proto, abych ukázal, jak
podivoým způsobem někdy lidé těchto tří světel
užívají.

Naši liberálové na př. pracují nejraději
8e světlem bengálu a lucerny a to zvlaště tam,
kde se to nejméně hodí; při tom rádi stahují
záclony před jasným světlem slunce, aby mohl
jen jejich bengál a jejich luceroa svým světlem
působiti. Pravou podobu českého husitství
chtějí mermomocí udělati hezčí neustálým za
palováním bepgálu, ač slunce pravé vědy uka
zuje na husitství mnohé, přemnobé chyby.
V záři bengálu liberálního vidí prostomyslní
diváci na husitech samé pravé pokrokáře 8
nezištné reformátory; celé husitství se zdá být

ři světle takového bengálu jediným trium
áloím pochodem osvětovým. Kdo však na

poměry husitské se podívá při pravdymilov
ných paprscích slanečních, odnáší si dojem jiný.
Náš slovutný historik Tomek aspoň ode dávna
nechává bengál stranou a přehlédnuv povahu
husitství při světle slunečním, napsal: „Hus
opustil cestu, po níž se posavad krůčelo ku
předu, k nenabyté škodě naší. Hloubání o ná
boženství ve směra proticírkevním nevedlo,
jak on se domníval, k opravě společnosti cír
kevní, ani k lepšímu vzdělání mravnému, nýbrž
jen k rozpuštění svazků církóvních a ke zleh
čení náboženství; čehož následek byla zoačná
zástava v utěšeném pokroku duchovním, jejž
spatřajeme před tim“. (Musejuík zr. 1854,
str. 242). Ale historická pravda sluncem pravé
vědy ozářená nehodí se do krámu našim libe
rálům, ač tito každou chvíli hlásají, še jest

„sluncepravé vědyvelmidůležitéa častovědou

FEUILLETON.©
Boj o břeh až do těch statků.

Píše J, S-a.

Vlastně to ani břeh nebyl, oč se Kačka
Pánková se starým Zbíralem po léta soudila;
byl to ždibec srázné meze, jež dělila louku Pán
kové od pole Zbíralova, blátivého rybníka sotva
se dotýkajíc. Starý Pelikán řekl, že by za lo »hlo
vátko“ nedal ani 20 zlatých. Ale Kačka si vázila
oné nepatrné částky zemé víc než vlastní chalupy
a duševního pokoje. Tonle nestrpí, aby si 3 onoho
kousku Zbíral přiorával a krávu na něm popásul.
Bylo však velikou chybou, že měl Zbíral zrovna
takové myšlenky jako neústupna Kačka; tlak budí
odjakživa protitlak, a Zbíral nedbal opposice ani
za mák, protože prý břeh vlastně patří — jemu.
Padla kosa na kámen, protože Zbíral se stkvěl
zrovna tak výtečnými schopnostmi bojovnými
jako jeho statečná sokyně,

Když ani nejprudáí debatou se remobli
navzájem, poučiti kdo má na břeh právo, šli se
zeptati oba pokorně pánů od soudu, kteří zapi
sují pilně historii každé šlápoty zemské, aby stát
ani o haléř daně nepřišel. Ač takoví studování
páni. jistě mohli mnoho pověděti, přece ještě
k vůli větší jistoté přibráni od rozvaděných bo
jovníků dva velice učení a obratní znalci para
grafů k pomoci, protože čtyry oči vidí více než
dvě. Ale jakkoli ještě více párů očí přehlíželo
důkludně válečný terrén, přece jen situace dlouhou
dobu zůslávala nevyjasnéna. Paragraf se potýkal
s paragrafem, a i moderní triumfy geometrie
byly v tomto případě malomocny. Břeh hned
uzavíral věrné přátelství s loukou, hned. zase
vcházel v pevný svaz se Zbíralovým polem.
Jindy zase páni řídce porostlou plochu půlili, aby
každý sok měl aspoň něco; ale ubé strany viděly
v kompromisu morální poliček a proto zs žádnou
cenu nechtěly z bojiště odejíti s výsledkem polo
vičatým. Dlouhou dobu se nevědělo, kdo koho*



i náboženství chtějí nahraditi. Slunce historické
pravdy o překot strannickými záclonami za
stírají, aby jejich bevgál akátal husitatví v lepší
podobě.

A při tom bengál objednávají, odkud se
dá. Kdvž tihle „evaugelíci“ tolik o Husovi se
napovídají a tolik pro něho horují, dotnníval
by ve každý, že z životopisu Husova zaají
aspoň hlavní body poněknod obstojně. Ale
zmýlili bychom se; když rozžal před časem
v Německu ke cti Husově jeden lstivý pro
testant růžový bengál, sepsav na jméno Poggi
ovo prolhané a nešikovué Jičení posledních
okamžiků Husových, hned si evangelické Hlasy
ze Siona klamný beugál do Čech přenesly a
čadily jím kolem hranice Husovy beze všeho
protestu jiných evaugelických „vědátorů“.
Pěkně to znají evangelíci život „svého“
Husa, když ty historické lži ani trochu ne:
prohlédli. Inu, který zrak se pase jen ua ben
gálových efektech a slunce nenávidí, ten 50
často dobrovolně klame.

A jako ozařují naši nepřátelé církovní
revolucionáře nadbytečným bengálem, tak zase
D8 po-mavy velikých katolíků svítí jen zača
zenou lucernou, aby lid jejich ctností nepoznal.
Na Karla IV., TomášeŠtítného, Jana ze Středy,
Arnošta z Paroubic a jiná katolíky vlastence
vysílají jen ledabylé světlo lucerny takže je
lid velmi málo poznává; a často v nich vidí
spíše jakési přistrachy než nadšené osvícence a
dobrodince naší země.

Kolem Bílé Hory se posud někdy celé
Pytle bengálu zapalují, takže vlastizrádní za
prodanci Němců vyhližejí v umělém světle
jako nejšlechetnější mučedníci.

Chceme-li se na ty mučedníky pří elu
níčků podívat, uvidíme ovšem místo mučed
níků lakomé svbce, kteří k vůli svéma měšci
se dopouštěli nejhoršího vydírání. Ač jejich
vlastní vojsko ve válce trpělo hladem a na
botou, sebráno po Bílé Hoře opatrným prcha
jícím „mučedníkám“ na tisíc milionů korun jmění
vydřeného na duchovenstvu a poddaném lidu.

V jediném domu pana Bohuchvala Berky
z Dubé se nalezlo „ubospodařených“ 70.000
tolarů, a panu Vilému z Lobkovic sebráno 17
beden zlatého a stříbrného zboží. Ale tyhle
nepěkné zjevy liberálové při sluníčku viděti
nechtějí; pálí raději bengál, a pak vyhlížejí
revolucionářští stavové o mnoho lépe. Když
úředníci Svatováclavské záložny byli usvědčení
z defraudací, katolíci otevřeně projevili přání,
aby se na vnitřní poměry záložny veřejnost
podívala při slaníčku. Nechtěli v té nepěkné
záležitosti užívati ani světla bengálo, ani lu
cerny. Ale když v kase tiskárny socialistické
objeven nevysvětlitelný schodek, tu soudruzi
dostali nepěkný vztek, že do jejich hoapodářství
několik paprsků slanečních proniklo. Soudruh,
který záclona povytáhl, byl dán socialistickou
iakvisicí do klatby a kasír ponechán ve slažbě
dále. Milovníci dělení na kvap zavírali okenice
v tiskárně a běbali chvatně tu s lucernou, tam

(O
s břehu shodí dolů do rezavého babna, aby na
bojišti vztyčil vítěznou trofej. Skoro se podobalo,
že sokové v křížku se držící skutálí se oba svy
práhlého břbetu do blátivé kaše a pak teprve
vystřízliví.

Šikovných, spravedlivých paragrafů v státním
zřízení ovšem stále přibývá; ale co platno, když
v různých neobvyklých případech různé ge dá
smysl paregrafu vykládat, A kdyby parsgrafů při
bývalo ročně o tisíce, přece jen některý šelma
dovede sítí jejich obratně proklouznouti; do duše
a do srdce ani nejlepší soudcové viděti nemohou.
A kde nevládne biolické »miluj bližního jako sebe
sarého«, tam přes nejlepší vůli spravedlivého
soudce může podlehnouti právo hodného člověka
intrikám zlomyslníka. Nizoučká tráva břehu byla
již zničena podrážkami různých komisí a zvědavců,
kteří památné místo v historii soudnictví nyní
často navštěvovali; ale geometrická záhada dosud
vzdorovala všem poučkám goniometrickým i lo
garithmickým tabulká 1. Objem měsíčka i jasného
slunéčka pokročilá věda změřila již dávno, ale 0 roz
sah Zbíralova pole se stále hádala, ač jej měla u buby,

Všecko by se bylo snad urovnalo, kdyby si
byli aspoň advokáti ruce podali; ale právě oni
za tučnou studijní nadaci studovali tak horlivé a
tak odborně, že činili proces stále aspletitějším,
A bylo potřebí platiti znovu a znovu, jen aby se
bez toho už dost učení páni ještě víc přivadělali,
Paprsea pravdy odkryli a na základě vědy břeh
buďto s loukou nebo s polem definitivně sklížili.
Zlatky i desítky lítaly z kapes dobrovolných po
platníků do vzduchu jako bleskurychlí ptáci, nes
vracející se zpět do svých hnízd. Kačka se vzte
kalu zle, když viděla, jak je ten na pohled mi
zerný břeh vzácný a výnosný pro lidi iné. By
dlila od Zbírala jen přes dvě chalupy, takže měla
často nemilou příležitost viděti svého nepřítele
tváří v tvář. Že pří takové konfrontaci ulevila ča
stěji svému rozháranému nitru šťavnatými propo
vědmi, nemusíme se příliš diviti. Ale tím nepři
lákala svého odpůrce na poh ed klidně bafajícího
k stejné odvetě. Zbíral, dovedl plamen jejich arši
vých granátů hasiti syrovátkou.

zas s bongálem, jeu aby uvěřila veřejnost, že
schodek byl pouhé „manco“. Při tom všem
socialisté představojí naše obětavé kněžetvo
širší veřejnosti jen při mdlém svitu začasené
luceray, nechajíce padati žár sluneční jen na
Drorda, aby národ neviděl dobře, jaké sumy
koěží na oběti defraudace věnaojí. Při lucerně
socialistické i nyní vypadají ti „černí“ jako
noční příšery. Realistický | „Čas“ se. ne
dávno sám přiznal, že rejd“ „Práva lidu“ bla
bosklonně ukrýval před světlem slunečním;
také se víc než „Právo lidu“ pohoršil, še do ti
skároy socialistické proniklo několik paprsků
slunečních. Nadával více pravdomlovnéma
soudruha než neopatrnému kasírovi. | Misto
spravedlivého odsouzení zapálil jednou rukou
před socialisty bengál a druhou rukou čadil
dýmem z umouněné lacerny na „Katolické
listy“, že se opovážily „schodek“ socialistické
kasy při slaníčku ukázati a posouditi. Zámy
slná prolhauost jednoho realisty byla osvícena
prostřednictvím Času bengálem; ovšem ani
silně plápolající bengál nedovedl škaredou
Megeru vybarviti na Venuši, a. proto
aspoň v tom měl útěchu, že mohl prolbanost
přešminkovat na „neovládnutí se“.

Co bengálu vyplýtváno před časem na
našo liberální poslance! Bengál podpalovaly
noviny, podpalovali jej před sebou sami po
slanci. Teď však si již musí dáti líbit ohtěj
nechtěj osvětlení své práce paprsky slunečními;
a při slaníčka vyblížejí o mnoho hůř než
dříve při bengálu.

A jest to dobře, že cena bengálo v koreu
značně klesá a že lidé stokrát jeho světlem
oklamaní touží opět po slaničku; jest také
chvalitebno, že svíčková iucerna vychází
z módy, protože při jejíta světle lidé často
brkali, jelikož málo, nebo špatně viděli. Lidé
již nycí dobře vědí, že moderní bengál dovede
před nezkušeným zrakem přebarviti násilí na
statečnost, zbebělost a vrtkavost na opatrnost
a snášelivost, hubaření na práci, atd. Lucerna
zas udělá z obrany denonciaci, z neblačné,
vydatné práce tichošlápství, ze statečnosti fa
natismus, atd.

Proto počínají oklamávané davy proni
kavěji volati: Blíže k slanci pravdy! — Po
nejkrásnějším světle beogálu zbude jen trochu
štiplavého puchu, ale elunce působí vždy bla
hodárně a odkrývá pravdu nejryzejší. dož
milují tedy puch, nechť si nahražují paprsky
sluneční bengálem a čadivou lacernou dle li
bosti. My věsk 8e budeme držeti avětla pra
vého a uvěříme vždy nejvíce Tomu, který to
hoto světla nejvíce do temností zemských
vnesl. Zupalovačí beogálu a nosiči luceren ko
nečně přec jen prchnouti musí před pronika
vým a mobutným žárem pravdy, vycházejícím
od Otce světel.

Cal o
+Prosím tě, bolka, co se tolik zlobíš? Vždyť

já tě mám rád; lidé budou ještě pomalu myslet,
že chci takovou chudou vdovu okrást. A já zatím
platím tolik peněz učenému pánovi, aby rozsoudil
sám, mám-li pravdu. To já dobře vím, že máš
vlestně taky srdce dobré, když platíš zas jinému
odboralkovi, aby pověděl, co o tvém právu vl.
Nač pak si mořit hlavu u hubu, když nám všecko
jinší páni líp povědí. Chceš-li všecko sama roz=
hodnout, nepleťadvokáta. Zlé huby ješlě naposledy
řeknou, že se bněváme.«

Druhý den však klidný mudrc nemeškal po
dati k rozsonzení pánům drsné kázaníčko soused
čino. Vyneslo to Kačce pětku — z kapsy. Nový
podpal hněvu; a v několika dnech Kačka spustila
koncert ještě ostřejší, jejz soud vycenil ješté výše,
Zdanlivý klid Zbíralův dráždil Kačku k šílenosti,
takže se bouřlivé výstupy opakovaly. Na konec
při takových sólových výstupech jeden hoch ze
sousedství chodil od diváka k diváku se smeknu
tou čepicí, žádaje na každém krejcar za podívanou
na »komedii«, Kačka jedaoho dne ovšem už taky
neblédla, že dobrá huba není všecko; omrzelo ji
pořád dávat peníze a k tomu všemu býti terčem
posméchu potutelného Zbírala i všeho sousedstva.

Škodolibý Zbíral nebyl lepší své sokyně,
ale měl znamenitý diplomatický talent; věděl jak
mluvit, aby nebyl přinucen k mimořídným vý
dajůu. Konec konců se však jeho kapsa sesýchala
řešením otázky břehové skoro tak důkladně jako
kapsář sousedčín. Lidé si šeptali, že pro břeh
přijde pomalu hospodářství obou soků na buben.
Advokáti vyměřovali výši povinných honorářů
úzkostlivěji a důkladněji než rozsah polností
svých klientů. Přes to sázeli oba protivníci na
nejistou kartu hromádky šestáků tak vášnivě jako
lutristky. Nabliželi již oba, že se břeh nikomu
nevyplati; kdo pro sebe uloví kus té málo úrodné
prsti, tea dostane vlastně od advokáta jen ma
hčkou diškreci za své dobrovovolné, královské
dery peněžní. A přec o tu skrovničkou diškreci
oba zápasalci celou duší stáli, jen aby druh druha
vytrestal a před světem se pochlubit: mohl, že
právo bylo při jeho straně.



Dopis z Prahy.
V Prase, dne 19. listopadu.

(Členové panujícího domu © Prase. — Z prabské
fudnice. — | Poznámky k afeře nešťastné svuto
eáelavské sálojny. — Néco nového o novinářských

„Casu“.)

Praha za přítomné doby těší se vítané
zde přízvi jasného panojícíbo domu. Na krá
lovském hradě na Hradčanech sídleti bode
v nejbližší době nyní na kratší dovolené dlící
bratr nástupce trůna generálmajor arcikníže
Karel Ferdinand, kterýž jest vojenskou službou
přikázán v Praze ležící XVIII. pěší brigádě,
jejímž jest velitelem —Velitelem téže brigády
byl vletech 1881 a 1882nebožtík koranní princ
Radolf, který přes tři leta oa Hradčanech sídlil.
Koranní princ Badolf v Praze svou vojenskou
složbu vůbec nastoupil, převzav jako major
velení jednoho praporu mladoboieslavského

ešího plaku 6. 36, jehož byl napotom i plu
kovníkem.

Po něm z arciknížat v Praze sídlil nynější
následník trůnu arcikníže František Ferdinand,
elouže zde v benešovském pěším plaku č, 102.
v letech 1888 a 1889 jako major a podpla
kovnlk.

Zvláštní pocty dostalo se Praze letos
také tím, že císařova vnočka, dcera po korunním
princi Rudolfovi, arcikuěžnu Eliška se zde
lotos z jara se svým manželem princem Win
dischgrátzem na Vinohradech ve ville Gróbově
usídlila. Princ Wiodischgrátz slouží zde jako
nadporučik u českých drugounů.

Maoželé Windiscbgrátzovi jsou zejmena
na Vinobraaech osobnostmí oblíbenými a ro
polárními. Obyvatelstva vinobradskému stali
se milými, známými a váženými tím, že každé
neděle, když na Vinohradech zrovna meškají,
dojíždějí v 8 bodin ráno do zdejšího chrámu
ev. Lodmily oa měi sv., již obcoje mládež
obecných škol vinohradských. Manželé Win
diechgrátzovi po celé bohosložby zbožné klečí
u mřižky před presbyteriem na straně eran
goliové v bezprostřední blízkosti při mši av.
prozpěvojících školáků.

Po odbytých bohoslužbách čeká na ně
před národním domem ekvypáž a četné obe
censtvo vinohradské, kteréž jim za toto pří
kladná a sousedské chování se activými po
zdravy srdečně holduje. V nedávných dnech
dlela a uich na návštěvé matka arcikněžny
Elišky, hraběnka Lonygyová, druhdy všude
v Čechách po boku koranoiho prince Rudolfa
8 největším nadšením vítaná a B ním v Praze
přes rok sídlivší korauní princeznaŠtěpánka.
Vzácná paní vyhledala při návštěvě té zrovna
po dvacíti letech všecka ona inista, kteráž ji
evé doby vítala a hostila jako předurčenou
královnu českou. Návštěvy ty odby:a paní
hraběnka Lonyayova s hlubokým pohnutím a
snad stalo se k její radě u návrhu, že dcera
jeji, vuačka císařova, prvaí letu. manželství(p

O křesťanské lásce k bližnímu takové jed
nání zrovna nesvědčilo; marné bylo napomínání
rozumnějších sousedů. »Když už ten pruces tolik
stal, pro několik zlatek jej právě teď nezastavíme,
zněla odpověď obou protivníků. Vášeů soudní je
zsslepila víc než lotynka.

Konečně se Kačka dočkala radostného dne,
Přišlo ultimatum, že si na břehu může pást
kravku sama a že Zbíral na tento vzácný země
díl práva nemá. Zajásala v milé duši škodolibě;
vítala s otevřenou náručí hodinu, kdy se může
Zbíralovi do očí vysmát. Takovou věc musí tasky
néjak okázale oslavit, aby ten vedlejší lakota tim
bolestněji svou porážku cítil. Dala ušiti několik
bílých úerp a na dlouhou tyč připevnila kus bí
Jého pláraa. Druhý den sehnala několik malých
cblapců, mladého barmonikaře Váchu a strejce
Vopršálka. A nyní nastal slavnostní, triumfální
pochod na těžce vysouzený břeh. Napřed šel
strejc 8 praporem, za ním rozlahoval v tempu
pochodovém Vácha harmoniku; za nimi cupalo
po vojensku sedm chlapců. Kačka radostí zpitá
komandovala, až všecko vybíhalo z chalup podívat
se na bláznivou vdovu.

Vyšel také ven s dýmkou v ústech Zbíral a
bafauv silně, prohoail: «To jsi pěkná sousedka,
Kačko, že's mne ani nepozvala na takovou pěknou
slávu. Copak bych toho víc vypil než Vácha?
Mám sic radost, že ti to tak pěkné dopadlo, ale
taková nevšimavost mne rmoutí, opravdurmouti]“

Kačka by se byla málem zase zapomněla,
když viděla, že ani tohle sousedem nehne, Ale
raději dala své vášni závoru a vyšlapovala si
s drobnou četou hrdé na břeh. Prapor zaružen
na břehu do země, harmonika kvílela, mládež
rozmnožená novými hosty rejdila dle taktu po
louce. Pili všickní na útraty štědré Pánkové, tak
že veselé orgie stále byly hlučnéjší. Nejvíc si
přihýbal mladý Vácha, až na konec pustil
z těžkych rukou plučtivý nástroj a zpíval hobo
jovým, kohboutím tenorem, co hrdlo stačilo.
Kačka sama chodila »s úctou« k okolostojícím
ženským, pobízejíc: „A pijte, kmotra, ať na to

svého tráví ve štěstí a epokojenosti mezi
Pražany, jako před dvacíti lety činili její jasní
rodiče,

L *s

V pondělí skoncován byl na staroměstské
radnici nový další akt komedie, již „mladočeská
politika“ v Praze tropí. Jak jsme již před
více lety předpovídali, došlo letos k toru, že
se staročeská strana z většiny stala na radnici
menšinou. Staročeská strana čítá zde s panem
starostou 41 hlav, mladočeská atrana 48 hlav.
Dle tohoto počtu jest mladočeská strana vlastně
dnes pánem situace na staroměstské radnici
Poněvadž jest v ní však jednon tolik jonerálů,
než li kmánů, octla se následkem toho ve stavu
málomocenství. Mladočeská strana na radnici
rozdrobena jest nyní asi na čtvři frakce,
jejichž hlavní prací jest, ča jedna drnhé —
nepřeje a překáží. Aby obecní hospodářství
nestálo, půjčuje staročeská strana jednotlivým
frakcím mladočeským své hlasy a tak se to
pomalu na radnici „vařtluje.“

Velké otázky, jež má Praha řešiti, odklá
dají se za takových poměrů stranou, Praze
čilá a cílů svých vědomápředměstí s největším
chvatem přerůstají přes blavu a když je to
pražským poplatníkům lhostejné. tahají se na
radnici mladočeští pánové o placené fankce a
hodnosti pokojně dáje.

Nové divadlo toboto druhu poskytly české
veřejnoeti právě konané volby dvou náměstků
starosty. Kdyby byla mladočeská strana jed
notnou, kdyby měla prospěchy Prahy a tím
zájmy celého národa jedině a přede vším na
zřeteli a kdyby netonala v odporné osobní
komedii, zvolila by si vlastními hlasy sama,
koho by chtěla. Poněvadě však o úřady ná
městků starostových vznikla mezi Mladočechy,
(oa nichž z bývalého mladočeského programu
nezbylo nic jiného, nežli jméno), veliká taha
pice, mnsili při volbách těch tlačiti Staročeši.

Nevíme, jest-li tato jejich ochotu možno
připsati k politickým aktivům strany staro
české. Pokud poměry pražské známe, máme
za to, že byli Staročeši tentokráte velice na
páleni, což jim p. dr. Groš, když byl s p. Neu
bertem pomocí jejich hlasů za starostova vá
městka zvolen, neopomenul ihned oaznačiti,
aby totiž 8 tím počítali, že se jim Mladočeši
ze tuto volební ochotu náležitě odvděčí.

Mezi některými „staronsedlými“ Staro
čechy na radnici kvetou ty uaděje, že při nad
cházející z jara volbě nového starosty měst
pražských budou Mladočeši oplátkou voliti
starostou a administratorem potravní daně —
Staročechy. V tomto ohledu jsou Staročeši na
velikém omylu. Když při volbách náměstků
starosty neučinili s některou mladočeskou frakcí
určitou smlouvu ve příčině volby starosty a
když dali se unésti celým proudem nikde ne
zkázuěných a nikde slovo nedržících mlado=
českých ambici, může se dnes s určitostí říci,
že Mladočeši si nového starostu a administra
tora potravní daně zvolí sami ze svého středu.

třeba celý břeh praskne.« Kde byla odmítnuta,
výskla bez vánání: +A tak to vypiju sama.« Po
silovala se, že sotva na nohou stála,

Již vystupoval nad obzor úplněk, aby sec
podíval na neobyčejný přírodní rej; takovou orgii
vídával před mnmoba stoletími, když v přírodě
křepčili pohanšil naši předkové k poctě Radigosta
nebo Velesa. Teď to však bylo něco zcela ne
obvyklého. Konečné odváděli někteří děti mocí
domů. Kačce se v noci zdálo, že na břehu rostou
nejkrásnější květiny. Druhý den, kdy již ponekud
schladla, litovala přece pošlapanou louku a peníze
vydané na pitku. Hůř však bylo ve škole, když
zavedeno vyšetřování, proti chlapcům, kteří véera
s chutí popíjeli. Nastalo trestání, « rozhořčenost
rodičů se obracela proti Kačce, jež byla všeho
toho příčinou. A než se Kačka po výčitkach
sousedů vzpamatovala, již se dovědela, že podal
Zbíral rekurs. »Ještě tohle«, posteskla si. Tušila,
že po škodolibé provokaci starý Zoíral tak snadno
nepopustí. A nastaly chvíle opravdu těžké, všecky
nové výdaje nepomáhaly, tak že konečné břeh
přisouzen Zbíralovi. Tak dostal zase Zbaral za
své statečné placení diskreci, ale na účet Pankové,
Obě strany odešly s bojiště s těžkými ranami.
Pánkové nezbylo skoro mic; rozčilením se roz
stonala a v nemoci teprve rozumné počala uva
žovati, co se hříchů a pohoršení napáchala pro
bídný, nepatrný břeh. Přemýslela jak mvuhla po
kojné a bohabojně žít, kdyby se nebyla poddávala
nekřesťanským vašním.

Leč také Zbíral byl skorona mizině; škodo=
libé vtipkování již ho přešlo. Litoval všeho a
navštíviv chorou Pánkovou, smířil se s ní upřímné,

Kéž by byli sudiči uvážili smutné konce
vzájemného záští dřívl Když dopadly hroudy na
rakev Pánkové, zaslzel i Zbíral. Osadníci měli
o jednu vážnou výstrahu před vašnivým sudičstvím
více; Zbíral musil za rok z nouze 1 ten břeh od.
prodat, Na troskách dvou existencí zbohatli advo
ká. —

V mladočeské straně není nyní po odbytých
volbách náměstků starosty nikoho, kdo by musil
býti ke staročeské straně nějak vděčným, kdo
by musil míti k ní některé ohledy a proto lze
8 jistotou očekávati, že všichni Mladočeši za
takovýchto okolností položí při volbě starosty
hlasy své pro kandidáta mladočeského, který
se již nalezne. To předce nikdo alespoň trochu
pobticky myslící nemůže dnes mysliti, že by
Mladočeší dali si ujíti dvěma tak výnosným
úřadům, jako jest primatorství pražské a ad
umivistrace potravní daně. A byli by také zpoz
dilci, aby nebrali, cojim Staročeši sami vlastně
nepolitickým svým jednáním při volbách ná=
městků přímo vecpali.

Dr. Groš jit to za deset minut po volbě
té přímo pověděl, že se tladočeská strana
nyni co nejdříve sjednotí. A na upravené Sta
ročechy půdě jest to nyní možno, zejména
když 80 předpovídá, že za daných okolností
sačínají někteří Staročeši s Mladočechy sym
patisovati. Proto volbu nového starosty praž
ského lze očekávati s nemalým zájmem. Po
chybujeme o tom, že staročeská politika na
radnici byla v poslední době správnou a Šťastnou.

Nejsme v ohledu tom samotní, kdo mají
za lo, že měli Staročeši popřáti veřejnosti ještě
delší divadlo, jak se Mladočeši mezi sebou
dovedou nenávidět. Na sinírné, vážné zakročení
bylo času dost a Staročeši nemusili je prová
děti ze své strany tak obětavě zadarmo, jako
je provedli. Zejména proto měli nechati Mla
dočechy mezi sebou válčit, poněvadž na konci
mobli vždycky nejlepší a nejcennější frakci
z nich k sobě připoutat a nebylo jim toho
třeba, aby se dobrovolně a zbytečně vrhalí
v náruč osuda menšiny, který je nyní, když
jsou a budou při volbách starosty a admini
stratora potravní daně boze zbraně, sotva mine.
Toho třeba nebylol

Neblahá afera svatováclavské záložny po
odbytém svém „šestineděli“ začíná býti na
nejvýň interesantní.

Klid a rozvaha na všech strunách se vrací
a začíná 80 želeti ukvapenosti a neiuformova
nosti, 8 jakou po vypuzení starosty Drozda
z presidia záložny bez příslušného schválení
valné hromady ustavený výbor si vedl. Bez
rozhodnutí této valné hromady nemělo býti
podnikáno, jak se ukázalo nespůsobilými osob
nostmi, nic tak vážného, co bylo podniknuto.

Osobnosti ty se patruě zbytečné ukvapily.
To začíná veřejně naznačovati sám celon ne
blahou záležitost vyšetřující soudce, kterýž
v těchto dnech pokládal za nutná vydati ve
veřejných listech vyhlášku, aby se u něho hlá
sili — okradení.

Domnělé zloděje a soudu mají, avšak nyní
začínají se nedostávati vkladatelé k sumám,
jež měly býti ve svatováclavské záložně zpro
nevěřeny, K milionům domněle vložených peněz,
jež prý byly zpronevěřeny, nikdo se jako ma
jitel nehlásí, tak že sám vyšetřující soudce
nucen jest veřejně ua to upozurňovati a mlaví
nyní „0 nepravidelnostech ve vedení kuih sva
továclavské záložny“.

Jak se veřejně mluví, mají vklady ve sva
továclavské záložně obnášeti 14,000.000 K. Do
posad se přihlásili vkladutelé 4,000.000K. Proto
jde nyní o to, komu ostatních 10,000.000 K
náleží, kdo jejich majitelství prokáže.

Kdo nosi hlavu na svém místě mezi ra
meny, tomu nejde na rozam, kde vézí vklada
telé oněch 10,000.000 K, kteří se při tom fo
nomenálnímpoprasku, jaký zatčení prof. Drozda
atd. a zavření Svatováclavské záložny způso
bilo, o své peníze doposud nepřihlásili.

Proto se stává afera Svatováclavské zá
ložny nanejvýš interesantní, zejiména když vy
chází na jevo, že mnoho vkladatelských po
ložek t. j. pasiv záložny jest fingováno.

Kdyby se schodek nešťastné záložny, jejíž
zlý osud spočívá v tom, že se dostala do ně
kolikerých nepovolaných rukon jak před, tak
i po pádu, sebe více sevrki, tím se více nic
D4 pověsti její nezabili. Ale zajímavé to je,
že na konec se třebas ukáže, že povyk, jaký
byl tropen, nebyl fakty v tak obrovském roz
sahu dosti odůvodněný.

„Nepravidelnosti ve vedení knih“ jak
vyšetřující soudce schovívavě praví, zůstanoa
do češtiny přeloženými „pepořádky“ vždycky,
avšak zajisté že by každého upřímně těšilo,
kdyby se po příslušném vyšetření celá věci
schudek ukazal býti co mozná uejinenšítm,

Kdyby schodek nepoctivostí přivoděný
obnášel jedinký halář, zůstává stejnou Špatností,
jako kdyby obnášel miliony. Avšak každý by
zajisté radostuě vítal, kdyby příští dny donesly
to překvapení, že jde o zpronevěření a 0 ztrátu
po možnosti nejmenší,

Všeobecné nemůže se pochopiti, jak je to
možno, že mimo zatčené funkcionáře záložny
nikdo jiný a osmnáchélenného výboru v záleži
tosteců její nebyl uijak vorsirován. S nevolí
se odsuzuje, že bylo v těchto dnech veřejně
konstatováno, že schůze výbora záložny byla



nekompetentní t. j že v tak vážné době unií
polovička a jeden jeho člen nerněli za potřebné
pozvání ke schůzi uposlechnouti. Výboru tomu
se také vytýká, že nevyhověl žádosti zemské
banky dne 16. října pronešené, aby jí totiž
co nejrychleji odevzdal fase a výtaby koih ve
vlastnictví svatováclavské záložny nacházejících
8e realit, jež jí do 14 listopadu nebyly odevzdány.

Zkrátka a dobře nešťastná afera Svatová
clavské záložny stává 86 po prvním bolestnám
překvapení interesantní a souhlasí 80 s úvod
nikářem „Obnovy,“ že bude na konec „zdravým
provětráním“ zamřelých pražských poměrů.

V posleduí době kolovala v Praze zpráva.
že následkem obav, jaké uyní při vkládání
peněz do peněžních ústavů jsou Časové a vše
obecné, hodlá dražstvo vydávající „Čas“ za
obrovské jeho čisté výnosy, jež jsou zásluhou
šikovného jeho chefredaktora. zabonapiti od p.
Doubka v Praze na Ferdinandské třídě známý
obrovský dům „Platýz.“ V domě tom prý má
býti zřízena vlastní tiskárna a nádherná re
dakce „Času“ Někteří lidé těmto zprávám ne
chtěli věřiti. Avšak neprávem. ŽeBes „Časem“
skutečně něcozvláštníhoa překvapujícího děje,
to v nedávných duech potvrdil dokonce úřední
list, který přinesl zprávu, že dosavádní firma
„Dražetvo tiskařské a vydavatelské „Čas“
v Praze“ vyrazuje Be z rejstříku firem spo
lečenstev a zapisuje se následkem likvidace
tohoto drožstva nyní s poznámkou, že družstvo
nalézá ee v likvidaci. Zároveň se vyzývají vě
řitelé družstva, aby své pohledávky do tří
měsíců u téhož družstva oznámili.

Podle toho páni skutečně. shánějí penize
a s „Časem“ stane se nějaká změna. Jest-li se
skutečně stane majitelem „Platýzu,“ to se však
nepotvrzaje a patrně si dělají lidé ze příslo
večné již šikovnosti slavné jeho redakce šoufky.

Však také je co dělat, aby se člověk ne
emá]). Onehdy tento list mimosondně urovnal
jistý svůj spor. „Čas“ ibned mohl se radostí
nad tím potrhat. Při tom ovšem neuvedl, že
on sám svou záležitost „s opentleným prima
torským lososem.“ jejž své doby dru. Podlip
néma dal poslati a 3 „jičínskou panamou,“ do
níž dra. Kloučka oblékl, velice ochotně urov
nal do celého českého království prohlašuje,
že byl nesprávně informován. Na Matici při
tom nedal ovšem docela nic.

A nyní redakci „Času“ popadla zvláštní
krvežíznivost. Dne 9. května dala oběsiti tři
vraby hostinského Wolfa a v posledních dnech
opět v Olomouci docela vážně oběsila dokonce
„kapucína“, jejž před tím chytila na návštěvě
u manželky jednoho lékaře v Olomoaci. Ne
šťastnou tuto paní ovšem že tuké ze světa
zprovodila. V Olomouci ovšem žo o této věci
nikdo docela nic neví, tak že slavně šikovná
redakce „Času“ dala si opět pověsiti na nos
nového balíka. Neobirali bychom se novinář
skou výtečností tohoto lista, kdyby slavná
jeho redakce, když návštěvu její dveřmi vy
hodíme, oknem za námi 8 umouněnýma svýma
rukama do našeho čistého prádelníka znovu
se nedrala. Již jsme kolikráte srozumitelně
napsali, že ji vážně nebereme a bráti nemů
žeme, neboť po procesu p. dra. Herbena s ne
božtíkem Turnovským a pak po tom,že i člen
redakce „Práva lidu“ p. Němec p. dru. Her
benovi napsal: „Vy, vářte p. doktore, dnes uš
nemůšele nikohourasiti,“ píšeme o novinářských
kumštech „Času“ jenom pro obvemelenísvého
čtenářstva.

Obrana.
Seukremý majetek jest krádež. Na

známý tento výrok francouzského socialisty
Proudhona odvolávají se mnozí přátelé spo
lečného vlastnictví čili kommunismu. Veřejně
nelze ovšem hlásati věta „o zločinnosti soukro
mého vlastnictví“, protože takové řečivykládá
trestní prakse za pobuřování lidu, ale v sou
kromi mnozí přívržencizásad Marxových věton

touto ve seje snahách se posilují. Netvrdíme,že by socialní demokraté prohlašovali zrovna
za zločin soukromý majetek, aletolik jest jisto,
že ho považují za hlavní zřídlo nynějších ne
urovnuných poměrů a za pramen vší společenské
bídy. Kdyby právo na soukromé vlastuictví
bylo zrušeno a zavedeno bylo aspoň společné
vlastnictví všech továren a výrobních pro
středků, pak by rázem dle tvrzení socialistů
odpadla všecka nenávist nemajetných vůči
bohatým a všude by zavládla spokojenost.

Kdyby nebyl tento převod soukromého
majetku na společný spojen s tak bolestnou
operací,mohlibychomžádati, abyse těmto stát
níkům popřáloněkolik roků ku provedení tohoto
pokusu. Taktovšak nemůžeme se přimlouvati
za tak drahou zkoušku, nýbrž poukazujeme
přímo na škodlivost zamýšleného převodu.

Právo na sonkromé vlastnictví musí zůstati
vždy nedotčeno, nemá-li lidstvo klesnoati v bar
barství a v surovost. Člověk ku své práci
často namáhavé a vysilující potřebuje pružiny
a pobídky v myšlence, že bade moci svobodně

a výréžkem své práce naložiti. Kdyby nekynulanaděje na volné použití výtěška práce, velmi
často by člověk unavající práce raději nechal.
Bez soukromého vlastnictví nelze docíliti pa
řádku a organisace v práci. Jak mnoho prací
jest člověkuodporných a proto k témto drabům
práce by se vůbec nikdo nechtěl odhodlati,
kdyby výtěžek práce patřil všem. Panuje-li
mezi lidmi soukromé vlastnictví, vládne mezi
nimi též rozdíl v návyku a ve výchově; panuje
nutnost, aby člověk i pro uižší a odpornější
práce se rozlodl. Výtěžek pak z této práce
vobádá jednotlivce, aby za tuto vlastní odménu
přemobl odpor k jistým druhům práce. Klidné
spolažití bylo by příspolečném majetku ne
možno. Kdo by mohl nalézti tak spravedlivého
měřítka, uby každý dostal ze společného vý
těž a práce tolik, mnoho-li jeho rozamné životní
potřeby vyžadojí? Ale kde by se našli lidé,
kteří by se této dělbě společného majetku bez
reptání a bez závisti podrobili? Jestliže dnes
závidí nemajetní bohatým jejich majetek, našli
by se jistě opět závistníci i tehdá, kdyby spo
zorovali, že jejich soudruzi obdrželi pro 8vé
„rozumné potřeby“ více nežli oni. Přirozenost
lidská vede natně ku hájení soukromého majetku.
Člověk nepocituje jenom okamžitou nutnost
ukojiti svůj hled, nýbrž předvídá, že v budouc
nosti třeba v době nezaměstnanosti aneb v době
nemoci bude mu životní potřeby opatřiti, proto
pracuje v přítomné době více a střádá pro
dobu budoucí. Přicházívá zima a táže se člo
věka, co dělal, v letě? Starost tuto o budouc
nost nemůže nikterak zaplašiti námitka, že
pracovník v době neschopnosti obdrží podpora
ze společného jmění, protože lidstvo vždy pod
léhá zákonům přírody a vždy může ve své
snaze po výživě býti ohroženo neúrodou a jinými
živelními pohromami, takže nebude moci v této
nouzi jednotlivcům přispěti. Důvody svrcho
uvedené hájí nutnost soukromého majetku a
odenzají zamýšlené provedení společného ma
jetku.

Politický přehled,
Nynější politická situace jest nanejvýš poučnou

pro náš národ českoslovanský. Vláda nám nepřeje, to
je známo, ale přes nás také už to nejde. Uražení
Čechové si postavil hlavu, že nepřiloží ruky ku
plodné práci, dokud nebude jim vládou dáno dosti
učinění. A že setak dosud nestalo, parlamentární
stroj se zastavil, Čechové jsou přece jazýčkem na
vládních vážkách potřeb a různých důležitostí ná
rodních. Toho by si měli býti poslancové čeští
v každé době vědomia kdyby všichni prodchnuti
byli vždycky nezíštoou láskou k vlasti a svorně
se seskupili na obranu práv národa svého, musela
by. vláda s námi vážněji počítati.

Ministrpresident dr. Kórber v nynějších na
pjatých politických poměrech nelení. Vyjednává
s předáky různých stran, Zvlášť mu dělají starost
Němci, jež snaží se pobnouti k povolnosti, aby
zavedena byla vnitřní úřední čeština. Za tuto
povolňost odměněni byli by prý Němci v Čechách
obraničením okresů dle národností s krajským
zřízením a volebními kuriemi na zemském sněmu,
Ale Němci ústy pokrokáře dr. Eppingra jsou proti
zavedení úřední češtiny. Čechům se nesmí nic
povolit, sice by z povolnosti vlády vyvozovali
další svá práva. Dle toho ze všeho vyjednávání,
které směřuje k dorozumívacím konferencím Čechů
s Němci, nic nebude. Nezdaří-li se tedy záměry
dr. Kórbra a neupustí-li pak Mladočešiod obstrukce,
bude prý říštká rada rozpuštěna.

Ve smyslu vládním vyjednával ministr dr.
Rezek v Praze s různými osobnostmi a místo
držitel Český zase ve Vídni jednal s některými
poslanci z Čech. Dle toho jest dosud na obzoru
koaliční ministerstvo, v němž prý zasedati mají
posl. dr. Kramář a Kaftan. Nové ministerstvo
schválilo by vládní předloby, ale pak byli bychom
zase tam, kde jsme nyní. Mladočeši snad pochopí
vážnost situace a nespokojí se pouze sliby jako
dříve. —

V posl. sněmovně není dosud nic platného
provedeno. Pilné návrhy, do toho maobo křiku a
nadávek, tot program nynějšího parlamentního
jednání.

Posl. Sláma a soudruzi 18. tm. podali
k ministru zem. obrany interpelleci ve příčině
ztýrání dvou žáků reálné školy nadporučíkem šl.
Szellem v Hradci Králové.

Císař a král náš pro churavost, která sice
už minula, nesmí ještě opouštěti komnaty své
v Schěnbrunně.

Na nedělním sjezdu svém ve Vídni schválili
Všeněmci resoluci, v niž se též ukládá členům

lické. —

Odpor proti branné předloze i proti zvýšení

civilní listy se v Ubrách vzmáhá, Zvláštní činnost
v tom ohledu vyvíjejí soc. demokraté.

Boj o změnu jedoscího řádu v Berlíně do
bojován. Vétšina nepodrobila se menšině, sle vnu
tila sněmovně vůli svou 197 hlasy proti 78. Soc.

vemokrati složili zbraň a konečně hlasovali samifstky.
Ns krále belgického Leopolda 15. listopadu

vystřelil v Bruselu jakýsi anarchista Rubino,
lech, 3 rány z revolveru; nikdo nebyl všek

poraněn.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čerailova. Ziojší katolická jednota ne

sešla v snamenitém poštu v neděli dne 16.t.m., aby
vyslechla přednášku o náboženských a sociálních po
měrech českých v KV. století. Posvaný řečník vp.
Jiří Sahula z Hradce Králové v delší řeči vysvětlil
jádro náboženského i sociálaího převratu, jejž přivo
dila bositská válka. Na základě přesvědčivých fakt
dokazoval, do praktické provádění ideí Husových sa
vinilo neslýchané zmatky jak náboženské tak soci
úlní; nejširší vratvy národa ocitly ae prorevoluci
v hrozné bídě jak duševní tak hmotné. Vajisté tedy
každý nepředpojatý musí si vážiti katolictví, které
sa Karla IV. národ sjednocovalo, obohacovalo a kal
tarním vůdcem utřední Evropy jej činilo. Zajímavá
přednáška byla vyslechonta se vzornou pozorností a
odměněna hlučným potleskem. Pak přičinil vidp.
předseda F. Seidl ještě několik dobře promyšlených
doplňků k vývodům řečníkovým, jež přijaty se vše
strennou pochralou. Horlivost a ukásněnost sdejšího
spolku jest vakutku vzorné při každé příležitosti;
kde dnchovní správcové pečlivě pracají a potkávají
se a dobrou vůlí a nadšením svých osadníků, tam

Z páce vydáváplody znamenité,*Dalšíčinnostis

Z Třebechovie. Dne 16. listop. přednášel
v našem Katolickém apolku vldp. Ant. Kaška, děkan
z Kostelce n. Orl., oindiferentiemu náboženském. Zá
bavně vylíčil, jaký je indiferentis.nus sám v sobě a
vybízel nás, abychom nebyli vlažnými u víře, nýbrž
abychom víru svou oavědčovali skutky, a zvláště

abychompodporovali katolický tisk. Řeč jeho s povděkem byla přijata a velice se líbila. Potom násle
dorala zábava sestávající z proslova, jednoaktovky i
solových výstapů.

Z Čejeva m Humpolce. 12.m.m.konala
zdejší „Svornost“ schůzi, na které přednášel p. Milo
Záruba o některých otázkách hospodářekých. P. Jastin
Zolenka, předseda jednoty, skončil sdařilým doslovem
schůzi, vyzval přítomné k pilné četbě v zimě a záro
veň ohlásil příští schůzi na 30. t. m.

Z Dolního Města pod Lipnici. Naše
jednota pořádala 1. t.m. občasnou schůzi ve zdejším
hostinci na oslava 2dletého pontifikatu papeže Lva XIII.
O av. Cyrillu a Methodu, o jich výsnama pro Čechy
a Slovanstvo vůbec, promlavil p. Milo Záruba, Ord.
Praem. so Želiva. Řeč jeho protkaná hojnými citáty na

šich U kaioh dějepisců přijata s upřímným soublasem.Poté předseda zdejší jednoty pan P. Max Smrčka
básnicky zbarvenou a valetnou řečí promluvilo šivotě,
působení a významu nynějšího svatého Otce. Vzájem

n srdečným rozhovoremskončilase zdařilá tatoschůze.

Zprávy místní a z kraje,
K úmrtí J. H. náp. biskupa Bry

mycka. Pohřeb se bude odbývati v Chrasti
v pondělí dne 24. list. o 11.hod. dopol. Z Hradce
Králové bude vypraven zvláštní vlak s levnější
sazbon. Osiřelou diecési bude spravovati až do
nastoupení nového pastýřekapitnlární vikář, jejž
zvolí nejd. kath. kap. v sobota o 9. hod. dopol.

Odvelali. Po 3 měsíce podnikal „novinář“
Horký v ušlechtilém spolku s redaktorem Hajnem sa
řivé výpady proti hradeckému „Borromeu“. Správa
ústavu ponechávala tyto výlevy ušlechtilých duší
dloaho bez povšimnutí, protože za odpověď ani ne
etály. Na konci však této pokrokářské výpravy zaslala
správa ústava „Samostatnosti“ atračnou oprava, kterou
rázem vyvrátila všecky drzé lši Horkého, jenž ss keřem
radikální beztrestuosti tahrál si na „umravňujícího
mravokárce“. Pánové tedy sami opravu ové lži od
volali, takže netřeba nám nic k níže položené opravě
přičiniti. Oprava sní: „Není pravda, še Borromasum
jest hříchu domovem,obavným pařeništěm ; není pravda,
že dvě neřesti (smiletro a obšeratví) jsou právě ony,
ješ ve zdech ústavu tobo zakořeněny jsou nejhlouběji
a nejepodněji; naopak jest pravdou, že správa Bor
romess ze všech sil pracuje k tomu, aby jen čistota

a střídmost B domovem v Borromasu a aby chovanci právě před smiletvem a obžerstrím byli chrá
něni“. (Samostatnost č. 92.)

Dar. J. M. ndp. dr. Alois Frýdek, bisk. gen.
vikář a kapit. děkan, ráčil darorati kat, nár. Jednotě

rnilovské 60 K, vadp. dr. František Šule 40 K,
lechetným dárcům provolali shromáždění na schůri

dne 16. t. m.členové Jednoty nadšené „Sláva“. Výbor
pak volá: „Zaplať Pán Bůh“

Chodník v Komenského třídě. Trapný
případ při karambolu důstojníka se studenty na chod
níku v Komenského třídě přivedl na přetřes otázku,
sdaš by nebylo sáhodno tento tak úský chodník
aspoň o 1 m roašířiti. Dnešní šířka chodníku ne
umožňuje bezvadné vyhnutí tří vedle sebe jdoucích
osob a přece chodník bývá zimní dobou dost! vhod
nou procházkou občenatva zdejšího. Má-li se vyhnonti
na př. jednotlivý chodec proti jdoucímu páru, musí
velmi opatrně se ahnonti, aby buď nevrazil do osob



aneb nespadl do silničoého rigola, jepš zimní dobou
tvoří nebezpečnou sklazavku. Všude obec nařisuje
novostavbám chodatky 5—3'5 m široké | tam, kde
třeba za uborský měsíc se < lidé nepotkají. sle
v Komenského třídě jest chodník pouse 2 m $iroký.
Nechceme tím tvrdit:, de úský chodník tento může i
na dále býti omlavou pro turnajové zápasy moder
ních rytířů, ale tolik jest jísto, že i klidoým chodcůr
by trochu rozšířený chodník přišel vhod. Doufejme,
še dojde tato otázka povšimnutí městského zastapi
telstra, protožerozšíření toto musí býti ovšem obec
ním odkladem provedeno.

Be v EU vě divadle.
Sobota: Netopýr, operetta od Stransse m vojenskou
hudbou. Neděle: poledne o 4. hod. Strakonický
dudák od J. K. Tyla; večer: Fatinica, operetta od
Suppea. Pondělí: Dáma od Maxima Franka. uterý:
Karikatary od Kisielerskiho. Středa: Tronbadour, opera
od Verdis s vojenskou budbou. Čtvrtek: Krásná Ho
lens operetta od Offenbacho, jež právě v Nár. divadle
opět a velkým úepěchem se provozuje.

Ze Všeodborového sdrašení vHradci
Králové. Sobůze dne 16. listopadu. Přítomní pp. Lně
nička, Zoubek, Aodriík, Jenšovský, Pochmon, Polák.
V Sušici jest ustarojící valná bromada odbočky. na
níš přednáší starosta p. Urban. Čteny dopisy vidp.
Dra. Horekého a p. red. Jirouška u s díkem přijaty.
Vamberk — členu p. Kučerovi dostane se podpory za
4 dní 285 K. Klatovy — cestovného se vyplácí 60 h

(ne denně). Pp. pokladníci notivě se žádají, by dlaující členy (8ned. příspěvků) šetrně upomenali. Když
jeat člen ve výpovědi, oznam to ihned správci neb dů
věrníku svému, aby se našla práce dříve, nikoliv ale
teprv tehdy, až 8e £práce vystoupí. Ústeckýmne odvolává

a odkazují se na valnou hromadu. BRA byli Hradecrálová: Asman I; Miletín: Kremlák I. a Žilka L.;
"Čáslar: J. Slejska, mistr I.; Litomyšl: DoleželováIII.,

nk 1; Mýto: S. Anténe II, V. Vraštil II.;pice: Souček lí.,Hanousek II. Podpory byly vypla
ceny za 2měsíční činnosti podporovací (doknd správu
střed, došly). V nemoci: Hradec Král.: Růžičková 24
K (zemřela); Horní Jelení: Simek 3 K, Chaloupka 8-38
K; Třebechovice: Zoadlík 8 K; Sušice: Milota 80 K;
Náchod: Lanta 46 K, Berem 8 K; Rychnov: Suchá
nek 19 K; Vamberk: Kačera 3:96 K; Parník: Kon

kalova 8 K; N. Město:Krone 117K;Litomyšl: Vítková 8 K; Ústí: Sponar 16 K,Cejnova 16 K, Vencl
40 K (více stvrzenek nás nedošlo), celkem 187 K 14 h.
V nezaměstnanosti: Hradec Král.: Metelka 12 K (vy
lončen); Ouhlejov: Janák 16 K; Horní Jelení: Mi.
kysa 16 K, celkem 44 K. Cestovní podpora 120 K.

Žádáme o další správy, kdo byl do 16. listop.podporován, aby se to saneslo do knih. Dle minulé scb
třeba so dále říditi. Na agitační fond = Nov. Města
zasláno 1-32 K. — Vůeck S buďtež
tajemníkovi Jos. Polákoví v Hradci ., Adalbertinum.

Společnost p. Fr. Traky = nestejným
úrpěchem podals našemu obecenstvu dvě grandiosní
"opery: Gounodova Fausta a Smetanova Dalibora.
Provedení Fausta nebylo nejzdařilejším, ač se orchestr
pod zračnou taktovkou p. kapelníka Rypla činil sna
„menitě. Zvláště ve sborech chyběl jednotný nástup i
„správná intonace, ač některé partie solové zpívány
s uměleckým porosaměním. V provedení „Dalibora“
sa to možno snamenati utěšený pokrok, tak že máme
naději, že příští reportoir operní vykáže se ještě větším
uměleckým úspěchem. Znovu však radíme, aby spo
lečnost, ješ nepopěrně v činohře neobvyklou rontinon
vyniká, uváděla na jeviště po výlce činobry domácí
a v pravdě umělecké, jichž přece máme hojnost. Není
nám přece potřebí sháněti pikantní náladové fran
couzské hříčky, ješ mnoho nevsdělejí, máme-li hojnost
-dobrých činoher domácích. Doufáme, že toto přátelské
uposornění bude p. Trokoů vzato v laskavou úvahu.

Nadějná mládeš. Dne 13. t. m. přistiženi

a v posdní hodiněvečerní3 výrostkové,jak zpívajídům od domu; ve dne zase nabízejí plsak. Jsou to
Wletí V. Mrkvička n R. Tluka, a i2letý Jan Stopka
snámí to tuláci z Nov. Hradce. Mimo ně toulá se
městem celá řada chlapců nabízejících pleek aneb
zpívajících písně. Při tom, co si ve dne vyhlídnou,
večer odklízejí, nechavajíce ae usamknouti buď ve
aklepě neb na půdě. Proto se zdejší občanstvo npo
sorňuje, aby nepodporovalotakorouto spustloumláded,
ale raději na ni upozornilo zdejší policii.

Poslední léč. Přátelémyslivostiz Hradce
Králové a okolí pořádají 1. února 1903 opětně velké
oblibě se těšící „Poslední léč“. Návštěvníci „Poalední
léče" letošní bavili se výborně pronášejíce všeobecné
přání, aby i v příštím masopustě bylo pamatováno
na „Poslední léč“. Naže, nechť so těší zase na olitní
ta zábavu!

marti. Dne 14. t. m. zemřel v Turnově pan
Vojtěch Mašek, majitel velkozárodu rahradníckého,
v stáří 68 let. Zeanulý p. Vojt. Mašek byl dříve kní
decím zahradníkem na panství Sychrovském. Svou ne
unavnou pílí a rozšafností vyšinul se tak, že převzal
závody svého zetě Korselta « spol. a zvelebil je ton
měrou, še jsou známé ve všech okolních zemích. Čest
budiž jeho památce! — Dne 18, t. m. roslončil se
náhlou smrtí s pozemakým životem p.Lukáš Čechovaký,
bývalý dlouholetý školník a majitel ronoha sáslažných
medailí, ve věku 77 let. S k byl v našem městě
osobou velice oblíbenou pro svou milou a sbožnou
povahu. Otcem byl pečlivým, vychovav uvé dítky
vskutku vsorně. Tělesnájeho schránka byla ulošena
na hřbitově Kuklenském 20. t. m. Odpočívej v pokoji!

Vyumamenání. Vynikající pověsti se těšící
umělecký závod c. a k. dvorního fotografa J. F. Lang
bense v Praze byl za své skvostné a umělecky
upravené exposice na jihočeské výstavě v Táboře a
na krojinské v Kladně vyznemenán čestnými diplomy
s právem ražení zlaté medaile.

Schůze poštmistr konalaseza hojného
účastenství 16, t. m. v Hradci Králové na Pražském
Předměstiv hotelu „Hutla.“ Jednalo se hlavněo hmot
ném i mravním postavení venkovského úřednictva
poštovního. Ueneseno dožadovati se zákonité úpravy
slušného a aktivního přídavku. Za příčinou porady
k zostavení společných pošadavků a zahájení společ

ného postupu echráleno, by ihned navázány byly
styky se všemi stávajícími organisacemi stavovakými.
„Poštovní listy“ prohlášeny listem stavovským.

Výstava v Hořleleh. Pavilon Krkonoš
bade, jak jiš dnes možno posoaditi, jednou s vý
značaých přítašlivostí výstavy Českého severovýchodu
v Hořicích, a pravým obrázkem našich Krkonoši
Podkrkonoší. Turistické odbory čes. severovýchodu
po pozvání klubu českých toristů v Praza jeví pro
výstavku Krkonošskou nejčilejší zájem. Aby docíleno
bylo jednotnosti v pracech přípravných, narrhuje
Královédvorský odbor K. Č. F aby se odbory sešly
ku společné úradě ve Stará Pace, kteróžto místo má
vzbledem ku všem odborům nejlepšíželezniční epojení.
Myálénka tato jest dobrá. Po dohodnutí s klubem
Č. T. « Praze bude brzy nekutečačna v některé
vbodné nedělní odpoledne, o čemž budou odbory
v čas zpraveny. Neméně potřšitelno jest, še „Národní
jednota severočeské“| přihlásila so jako vystavovatel
v pavilonu Krkonošském, a dočádala veškeré své
odbory k účastenství i v ohledu průmyslovém. Tím
doufáme bude možno avésti ve známost co nejširší
zvláště výrobky domácího průmyslu, apoporniti na
ně, a zjednati jim odbytu, a tek i v obleda hospo
dářském posilovati český lid v Krkonoších a Pod
krkonoší. Dotazy a návrby týkající ne výstavky Kr
konoš dložno říditi na předsedu zábavního odboru
prof. Ant. Rudla.

Ze Želiva. V podzimní době letošního roka
konány byly v naší Jednotě již tři přednášky. Dne
26. Hjna přednášel dp P. Kosmas Pytlík „O Moravě.“
Dne +. lietopsdu „O dobré a špatné četbě“ zdařile
promlavil dp P. Milo Záraba, v neději pak dne 8.
t. m. zavítal k nám předák a buditel selského kato
lickébo bnatí v Čechách p. redaktor „Selského lista“
Frant. Šafránek, rolník z Dolního Města pod Lipnicf,
který pronesl procíténou a důkladnou řeč „O otázce
rolnické“ Nadějný tento mladý maf, který pilným
sebevzděláním vyspěl již v obratného řečníka, nadchl
řečí arou četné posluchače ka záchranné práci stavu
selského ve svópomoci, zejména zakládáním Raiffeise
novek, a rozebřál srdce všech k lásce stava selského
a drabých statků sv. víry a národnosti. Po mistrném
doslova dp. předsedy P. Salesia Roubíčka a dp. P.
Milona Záruby, horlivého pracovníka v hnutí kato
lických roloíků, byla tato schůze skončena. Další
činnosti Jednoty Zdař Bůh! —

Z Polné. Již tomu 6 měsíců, co odešel od
nás odpočinouti sobě po boji živote nezapomenotelný
vdp. František Poimon. děkan na odpoč. v Polné. Přál
sobě zemříti v debě květů, a Bůh ma toho dopřál.
Zemřel 1. červnu b. r. v době, kdy omládlá příroda
staví krása svých květů na odiv, a pochován byl ve
zdobeném zelení a květy hrobě uprostřed nového
hřbitova u sv. Barbory. Koncem minulého měsíce na
rově jeho postaven byl pomník, důstojný osoby jeho —
mohutný, velký kříž, jenž zároveň je hlavním křížem
pro nový hřbitov. Jest to práce krásná, umělecká,
trvalá, provedená v umělecké dílně p. Ant. Suchardy
v Nové Pace. Kříž i sochy jsou z pískovce hořického.
Výška kříže s podstavcem jest 6%,m. Mohutná basis,
na 3 stranách opatřená texty z písma sv. písmem
ryelaceným, vrytými v kámen, zužoje se a končí sku
pinou 4 andělů, z nichž z plačící, 2 se modlici. Z té
vypíná ee kříá s tólem Krista Pána dle originálu p.
rof. Stanislava Suchardy ve Smíchovské basilice.

V předu na podatavci stojí socha P. Marie Bolestné.
Vše provedeno je bezvadné, krásně a činí dojem uchva
eující. Umělecké provedení celku i částí činí p. Su
cbardovi v pravdě čest. Posvěcení pomníku vykonáno
bylo na den Všech Svatých odpoledne za ohromné
účasti ctitelů zvěčnělého a za přitomnosti místního
duchovenstva. Spolek sv. Josefaký dostavil se a praporem.
Vdp. Josef Šimek, biek. vikář a děkan, u hrobu pro
mlovil dojemnou řeč o zásluhách zvěčnělého, vzav
sobě za motto slova na pomníku vyrytá: „V paměti
vděčné bude apravedlivý“. Modlitbou a litanií za
zemřelé ukončena dojemná slavnost. Kéž brob Tvůj,
muši velký, a těch, pro něž srdce Tvoje vřele bilo,
nezapadne nikdy v zepomenatí! Bodiž Ti vděčná
v národě paměť!

Z Kerouhve. Dni od 1. do 10.listop. byly
pro osadu naši dny hodů duchovních; konánat zde
sv. miesie důst. Otci Redemptoristy P. Bernad, Čákou,
auperiorem, P. Jos. Jandou z Prahy a P. Tom. Za

letalem ze Svaté Hory u Příbrami. Pravdy věčné,
Blásané ústy výmlavných s nadšených kazatelů vá
bily denně do kostela našebo nejen osadníky, ale i
věřící z owad sousedních, tak že chrám Páně vědy
přeplněn byl zbožným lidem. Zvláště pak shromáždilo
se veliké množství lidu v neděli odpoledne, kdy v prů
vodu nesen, postaven a posvěcen byl kříž missionární:
ta více než 000 lidu věřícího velebilo av. kříž. Ače
ku pokání pobnuta byla srdce mnohá, svědčí veliký
počet kajícníků, kteří av. svátosti přijali; bylo jich
1220, ač z přifařených osad Sedlišt a Trhonic méně
se súčastnili, poněvadž loni v blízkém jim Jimramově
účastnili se sv. missie. Kéž to požehnání Páně, jímů
osadě žehnáno, snese se nad osadou naší « všickní
osadníci zůstanou předsevzetímsvýmdobrým věrnými|
Děst. pak Otcům missionářům voláme do zátiší jich
klášterního upřímné: Zapluť Bůh!

Z Chetěbořska. Ku konci měsíce října
konala učitelská jednota zdejší výroční valnou hro
madu v Libici. Ze zprávy p. předsedy překvapilo členy
vystoupení z organice aprávce evang. školy v Sobinově
proto, že Uatředníspolek učitelský prohlásil priorita
učitelstva na obecných veřejných školách působícího
před učiteli škol soukromých, když jedná 80 0 obsa
zení místa na škole veřejné. Rozhodnutí toto vyvolal
případ čáslavský, kde kollega působící na veřejné

Škole stejně dlouho měl ustoupiti místo učiteli školysoukromé. Patrno z toho, jak nedůtkliví jsou učitelé
evangelíci, když nevyhoví se jejich přání. Učitelé
katolíci ti jsou ovšem trpělivější, ti se nechají po
třebovati a mlčí i tehdy, kdyby jim rázné vyetou
pení nikdo nezaslíval. Případ tento otevřel přemnobým
oči a bylo by dobře, aby byl zapametován.

Z elektrické dráhy. Dne 14.t. m. ne
známým apůsobem převrhl ae v Jablonci n. N. na,

elektrické dráze vůz. Ve voze byli jenom 3 cestající,
kteří se převrhnutím vozu snačně poranili o skla tabulí.

Krádeže dosti značné byly spáchány nezná
mými zloději v Leskově u kupce Vaňátka, na Dolech
u hostinského; ve Václaví up. Šťastného ukradli vola
atd. Četnictro usilovně po zlodějích pátrá. Podezřelé
jsou tlapy cikánaké, které we v okolí potulují.

Z Laněkrouna. Zvláštní slavnostkonala
se minulon neděli v našem děkanském chrámn Páně.
Protestant V. Hejl, rodilý z Čermné, skládal vyznání
av. víry do rakou zdejšího vdp. děkana za asivtence
místního duchovenstva. Prostranný chrám Páně byl
věřícími přeplběn. Vyučoval ho ve sv. náboženství
zdejší kaplan P. Frant. Bílek. Jak rád spěchával v
pozdní hodině večerní po práci do tiché světničky
kněze, aby naslouchal věčným prardám, Byl vytrvalý.
Ač se mu kladly překážky ze všech stran, od Font,
bratří, příbuzných atd., neustoupil. A jaká to byla
radost, když povným hlasem zvolal: „Věřím a vyzná
vám, čema učí sv. církev římako-katolická!“ Nato
vykonal sv. zpověď a při oběti mši sv. přijal Tělo
Toho, kterýž praví: „Já jsem pravda, cestu a šivot,
kdo věří ve mne, nezahyne, ale bude míti život věčný |“

martí. V Kačerové zemřel dne 16, t. m. vdp.
Vincenc Sohmid, farář a b. notář tamže. Narodil se
10, list. 1845 v Kunčinovicích, v dědině, jež jeat při
fařena ke Kačeroru a jež také zasloužilého p. faráře,
svého rodáka, jmenovala čestným občanem. Na kněze
posvěcen r. 1876, působil pak v Kumětátě, v Rychnově
n. Kn, až posléze nejdelší řada let v Kačerové, kdež
získal si lásky © oddanosti sobě svěřených. Pohřeb
jeho odbýván dne 19. t. m.0 10. hod. dopolední. Kéž
odpočívá v pokoji!

Různé zprávy,
Nové helmy pro c. k. četmletve.

Výnosem říšského ministerstva vojenatví zaměněny
budou dosavadní služební dišáky c. k. četnictva za
nové pokrývky, jejichž nození má býti zavedeno od
1. ledna příštího roku. Nové pokrývky podetatně se
liší od nynějších přilbic ae didákem, jichž nepraktič
nost byla hned od prvopočátku nosení všestranně uzná
vána. Přednost budoucích helmic, upravených po spů
sobu anglických klobonků se eklopeným okrajem, zá
leží v poměrně lehčí váze, neboť nebude na nichtolik
zbytečného kovu jako na dosavadních. Helmyvyros
beny jsou z korku a potaženy suknem, jehož barva
nebude ve všech zemích stejna. Tak četnictvo v krá
lovství českém (zemaké velitelství číslo 2.) bude míti
helmy se suknem haočdým, kdežto v Dol. Rakousích
romské velitelství číslo 1) bude sukno tmavé žluté,
inakých rozdílů na helmách nebnde. Na přední části

helmy bude opět mosazný znak říšský (dvouhlavý orel),
pod ním šupinatý, nepohyblivý pásek. Vnitřek hel
mice opatřen jest koženým podbradkem, Co stojí zase
toto nové měnění, se nepomyalí.

Kdo má prospěch z konkursu?
Obledně konkurs Boepoď záložny na Mělnícečinil
palmarní účet dra. Františka Tieftrunka, zemřelého
již advokáta na Mělníce, — jak známo — 482.224
koran 6 haléřů; nyní upraven byl obnosem 88.094
kor. 97 hal., tedy jenom © 344.130 kor. © hal, méně.

Tento obnos má věřitalský výbor schválit. Správci
podstaty Jos. Leglerovi místo dádaných 98.537 kor.
96 hal. upravena odměna obnosem 40 kor. za den a
u hotovými výlobami celkem 65.977 kor. 96 bal. Pan
Legler chtěl maličkost — 80 koran denně.

(Zasláno)
Katolickým spolkům dieoóso

Královéhradecké.
Zvu tímto všecky adražené katolické jednoty,

aby súčastníly so svými deputacemi pohřbu svěčnělého
ndp. biskupa Edvarda Jana, jenž o rozvoj spolků
našich získal si nehynoucí zásluhu. Pobřeb bude
v pondělí dne 24, listopadu v 11 hodin dopoledne.

Za Ústřední dlecésní svaz katolických jednot:
Dr . Fr.. Reyl,

diecésní předseda.
.——

Zná Zasláno
Úpráva o mně uveřejněnou v choceňských Lis

techLidových: ze dne 1ů. listopadu t, p Prohlašuji
za nejapný žert, případně za tendenční lež.*)

V Knapovci, dne 19. listopadu 1902,

Karel Kučera,
administrátor.

*) O dp. K. Kučerovi roznasl: léi

že následovalpříkladu uprchlíků Ústeckých— B red

ů (Zasláno).častníci achůze dekorační společnosti . di

vadla v Hradci Králové usnesli 26dno 16. latopadu
ť. r., že věnují podíly své ve prospěch fondu pro eří
zení nových dekorací v měst, divadle v Hradci Král.

Poněvadž však nynější bydliště některých členů
dekorační společnosti nejsou známa, žádají ue sludně,
bypodepsanéma do 31. prosince t. r. oznámili, zda-li
podíly své věnují na zřízení nových dekorací v mčat.
divadle v Hradci Králové, nebo zda-li přejí si, aby
jim byly vyplaceny. '

V Hradci Králové, dne 17. listopadu 1902.

„4 Červený,
intendant měst. divadla.

Listárna redakce.
V. Jiřice. B. V. Obnova i Čas. Ú. předpl. do

31. prosince 1902.
Světlá. Dp. J. Ch. Do 31. prosince 1902,
A. R. Krucemburk. Obnora do 1. července

1903, na „Ducha Obnovy“ ještě 1 K.
V. Losenice Vláp. J. H. Na 15 sed. 3 K;

dosud piko 18 neš.o Krouné,Dopisy nepodepsanénenveřejňujeme.
Slatiňany. Vdp. A.M. Do 20. září 1808 10

K do 31. prosince ještě 2-60 K.
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Čl
k
Navštirenky

všech druhů
nabízí

Biskupská
knihtiskárna.ENejtrvanlivější

kůže jsou
OSCARIA A

ŠEVRO,
cídíme-li je krémem
neb jemným olejem.

KONI)

a nejlevnější stolní

Založeno r. 1842.
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>
$,

TOC CHIOIOT
K:7773

a dessertní pečivo

Obsluha solidní.

prdETNAAsad,ZTE ata(ais)atua
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JosefNp
c a kr. dv. W dodavatel

v Jablonném nad Orl č. d. 86

doporučoje P. T. veledůst. duchovenstvo
svůj všudeš osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

věedh kostelních paramenti,
praporů a kovového náčiní. — Ilnstr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zaullají.

Adresa vždy doslovně úplná.

W000

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 velejémné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

Učiňte prosim, malou objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

dary odporačuje vzbledem k této nastávající
době velect. P. T. obecenstva ku provedení foto
grafických obrazů všech velikostí a všech způsobů
nejchvalněji známý závod : J. F, Laughans, c. a k.
dvorní fotograf v Praze, Vodičkova nlice čís. 37.

Král. Hradec. Plzeň. © Budějovice,

Prokaždourodinua výbavyprozá Joea
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, jnénébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocuého
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a lavné dodává všecky drahy, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky u cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franen. — Pro naše katol. apolky po
volujeme zvláštní výludy.

AONE SO (KMD

p Výhradně pravý

; malinský imfn
v pošt. baličkách franků

5 kg. 15 kořenů . . 9,
5 kg. 20 kořenů . . . . 4K6h
5 bg. 25 kořenů . . . . 4K2h
původní otepě po 10 kg. těžké, dráhou,
nevyplacené, po 6 K za otep, ve větším
levuěji — zasílá dobírkou přes 50 roků
stávající závod výbradně malín. křenem

Boh iek 1 Kutnéhn 3

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA--I,

č. 145 ot., Malá Karlova ul. čís. $9
nové blíše Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie ae

ke dodání okem ch
'od nejjednoduššího aš k bike

JE tému figurálnímu provedenía
LA sice 1 se šelesnými rámy, st

| lémi 4 vsusením.

Vetkeré rozpočty, skiszy 1 odborná.
rada bexplatně. bozevší záraznosti
| kn definitivní objednávce.

©

K

3

PRE“Nosčetnaveřejnái písemnápochvalnáuznání."ij
Založeno roku 1886.

DP

Vašnosti!

Přejete li sobě rychle, levmě a při
tomeleganině zhotovený

oblek
svrchník
zimník
ulster

joe jakoukoliv UNIFORMU,
z přinešených látek neb u podepsaného

čz přše obraťtese na

Váci. Hájka v Hradci Králové,
Velké náměstí čís. 132.

Naproti loterní sběrně, =O
BODDDD OD

Křestní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna

M
Již letošní vnejjemnějším cukrusavařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasilá

Jan Fáborský
vora nadOrl.



Nejdůst. bisk. konsistoří deporučený

umělecký závod.
Vrškeré práce v obora stavby a obnovovául ol
tůřů, kozntelen, noch, křížových cest
utd. provádějí se ve všech alozích solidně n
levně a odbornou dokonalostí a zvlásté
s trvanlivým zlácením a polycbromií.

/ všech možných drubů, olejomalby a omě
4 iecké reprodukce. Sochy všechvelikostí,
„říže,římsy, lištya různé uměleckévýrobky.

Veškeré druhy papíru,
pRací, kreslicí a školní potřeby. alba, kassety,

„nlžky modlitební, obrázkové a obcbodní atd. atd.

— DOPISNICE —

dod bd AAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAA,

vičky kostelní
doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

voskové
i polovoskové

za podmínek nejvýhodnějších

O006GOB0OGGGOGGGOGL

čMalinský křen
letošní sklizně

5 kg. 15 kořenů. .K 6—
5 kg. 20 kořenů.. K 5-20
5 kg. 25 kořenů.. K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.

| Pravé, vyleželé bure.: s ——mmm VIDNO mmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80 hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka,

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku
. . .. v . .cJosef Pilnáček v Hradei Král.

Starý solidní český závod, založený v. 1809 a doporučený
ď Ordinar.listemnejdůst.bisk.konsistořev HradciKnálové<

z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svíčky oltářní z čistého vosku vče
bho i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejjemnější druh idla, svičky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.
Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná. podmínky a ceny nejmírnější.

385" Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší. "OM
Závodpoctěndne 12.zářír. 1902návštěvouJehoExcelencepanaKarla

braběte Coudenhove, c k. místodržitele v království Českém,

——
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zlatých a stříbr.
skvostů, svateb,
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

přísežný znale
c k. okr. Boudu

Obrázkové
4 cenníky zašle.
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kRobert. Šamburek,

Založeno r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880.

Vyrábí veškeré drnby talárů, biretů, toneurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní ij domácí prádlo a vůbec všechny do

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

EEČen

Zakázky vyřizují se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodicí se vezme bez průtabu nazpět,

gap* Mnoho pochvalných dopisů k disposici Nj
. 6-

nk

ZTTTaknkn
n



br a sve pal pěnu96 taba, p -4 ' :panaKrhrrán na L 31

mm ŠeJInEalá vBradakrné |
Velké podloubí Velké podloubí

nabízí velectěnému obecenstvu jakož i pánům obchodníkům pravé medové výrobky:

——e medový perník strouhací 6——

lípov'ý čistý: maeď. od ústředníJednotyp. učitelů.ě
Dobré a vkusně provedené

cukrovinky na vánoční stromek.
Zakázky se vyřizují rychle. Ceny mirné, obsluha vzorná,

3(GUN oddbd 6 da 1044 040-308 DEVVOBOAOADDOV PO ODVDÝDOD Kn POKOLENÍOKOCACO0C

Jhhdddudhaky =c Z a máheote
Jesle ChrÁMOVÉ z:x4 7;

JS“ Wánoční — + aslechrámové*
(a novoroční dárky, jakož i hračky:

6 = Božíhroby©"ae"

vystavujeprvní Královéhradecký

4 BAZAR ČUAPR mh hřát“

BAE KVIŽOVÉCESTYzón 6,

Též v neděli odpoledne k volnému prohlédnutí.

Ráahehě=—) šení“, sochy, oltáře a ve kerá ko
ky stelní zařízení doporučuje uctivě

umělecký závad sochařský a řezbářský

| Vázy, dekorační talíře. figurky, desertní talíře, patentní džbány na pivo,
trojdílná zrcadla, kuřácké a psací náčiní, stolky, paravany, alba,
nicesairy (zařízené krabice na šití a na šperky), pouzdra na doutníky a

visitky, sáčky na peníze atd. atd.

Yosefa Krejčíka o Prase.

Obrovský sklad kloubových loutek a houpacích koňů.

Písárna a dílny na Letné 613-VII Sklad Karlova al. č.10.
v domě Sv. Vá laveké záložny od 1./XI 1849. [lustr cen

Čínské a japonské ozdobné předměty.
Nejnovější nákrčníky a prádlo bílé a barevné.

níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

Výtečné a moderní rukavice, trikovéa pletené.

Velký výběr vějířů, pravých pštrosích, z želvovinya z perleti.
Jediný sklad moderních Šněrovaček osvědčenéfarony, v každé

velikosti. Objednávky dle míry se rychle a levně vyřizují. — Mnoho
pochvalných uznání,

Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje

Frant. Čupr v Hradci Králové,
v Klieperově alici proti kavárně pana Fialy.

PYYYVTTTVVTTYVÝTÝVÝTYT
ase. 000638000058

=Z Melepr's 2 Velkozávod a2 j koberců, záclon a všech druhů pokrývek, jiš

) káVade 8 Zboží lůžkového. nd
elektrická kapesn E Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva. 9

| Svítilnanovédoby. ÚŮ Iné výb: šstá :(MN

Jednodochýstisk a žárovkazazáříjasným |+ p ne vy avy neves am. OÉSE
světlem. Svítí při bouři i větru, vylačaje ne- i
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaračeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii pabraditi novou.

Nesčetná pochvalná usnání, — Krámý dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, pošton 0 46h více.

Vývozní dům praktických novinek

A. Patrná a syn v Jaroměři. |;
zhp

Založeno 1843. MN . . <
A

Majlte: Politické družstvo fiskava v ilradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — iiske oisk. umatuskarny v Hradoyraj

rrvvvY

P HLD JOSE KLUB
w Chrudimi,

vedle c. k. okres. hejtmanství

frrvoyrrrvýrmmí

provozvje veškerou

nejnovější prakel zubolékařskou.

Umělé zuby všech druhů

Ú „ zhotovuje hned a téhož dne, 3

YO Ji] Ordinnje od 8.—5. hod. denně.

Klustrované cenníky zdarma a franko.

JAN STOUPÁ V PRAZE—m Václavské náměstí 32. ———————



Příloha
Beseda.

Vzpomínka na robotu.
(Z Chrudimska).

Po žni r. 1845. přesídlil jsem 8rodiči do
Z—c, kde jsem začal choditi do školy. Ne
trvalo dlouhoajiž jsem měl kamarády, z oichž
někteří se pro mne stavovali, jiní zase na inne
u vrat čekávali. Ačkoliv nás maminky v pravý
čae vypravily, pro všeli 6 ty „zastavuňky“,
jak babička říkala, přišli jsme do školy předce
někdy pozdě. Když pak nám pan učitel do
mlouval, tu my malí jsme vždy udávali, že
jsme šli hned pro jídle, velcí zase mělivšeli
kých jiných výmluv; o tom však někde jinde.

V několika dnech, kdvž jsem se v novém
bydlišti poněkud obeznal, všiml jsem si toho,
že se vždy o 1 hodině s poledne od pun
ského dvora ozývá bubnování. Nevěděl jsem,
co to znamená, bylo mi však nápadno, že 86
větší chlapci, jakmile se buben ozval, vždy
sořadili a bubnování jakýmsi říkadlem dopro
vázeli. Netrvalo dlouho a již jsem při bubn3
vání s ostatními také odříkával:

„Pojďte, pojďte na robotu, nandají vám
plnou bota; až půjdete z roboty, nandají vám
dvě boty“

Někdy dětské hlasy přehlušily bubnování
a ozývaly se dosti často ještě na prahu školní
budovy. Zdá se mi, že pau učitel nikoho za
to nekáral, ač často všecko slyšel.

Za malou chvíli po bubnování začali jame
se učiti. Brzy potom abírali se ke dvoru děl
níci, opatření rozličným bospodářským náčiním;
šli na robotu.

Mnohé jsem ve svém dětství vídal a po
zoroval, avšak teprv později porozuměl, proč
ee tak dělo. Velice mi k tomu přispělo vypra
vování babiččino a otcovo. Sdělím tedy, nač
se posud dobře pamatuji.

V Z- ích byla robota -- "pěší (roční) a
jízdní (oroí). Mimo tu odváděli jednotliví hos
podářové, malí i velcí, v určité dny v roce ně
které dávky poněžité i naturální.

Poněvadž pěší robotníci všecky potřebné
ráce u dvora nezastali, vydržovala vrchnost

ještě jiné stále dělníky, jimž se říkala mlatci,
poněvadž větší část roku zabývali se mlácením
panského obilí. Mlatci byli zaměstnáni při,žní
senné i obilné, při česání chmele i sklízení
bramborů, při setí a při stříži ovec. Byli to

podrosí a domkáři, kteří neměli vlastních pozemků.
Pěší robota domkářů činila ročně 2—3

day. Majitelé pozemků měli dle velikosti svých
grantů více dnů roboty pěší i jízdní (orní).
Pěší robotníci a zjednaní dělníci svolávali se
do panské práce včas senoseče a v čas s klízení
polních plodin bobnem. Robotníky jízdné svo

lával některý pooský zřízenec (dráb, ponocný).Večer zaťakal u světnice na okno a volal:
„Zejtra na robotu!“ a udal, má-li robotník
vzíti pluh neb brány, vůz v řebřinách, fasuněk

, neb pouze holý vůz; také oznámil místo. Všic
kni robotníci museli s sebou vzíti to hospo
dářské náčiní, jehož při práci bylo třeba. Oráč
musel míti radlici nabronšenoa, vozka postroj
na koních a vůz v úplném pořádka. Kdo v na
řízený den robotu nevykonal, masel ge v příští
neděli dostaviti na kancelář, kde byl pokárán,
někdy i tělesně potrestán, nebo uvězněn.

Ó žních pekli ve dvoře pro pěší robot
níky a pro mlatce chléb, malé bochníčky,
které jim v poledne rozdali Waby domů neod
cházeli. Každý sekáč dostal v poledne ještě
poukázku na máz piva, každá vazačka na holbu
('/ mázu). Peněžitý plat byl nepatraý. Mlat
cům se platilo obilím: náležela jim 10tá neb
litá míra toho, co namlátili.

S jakou chotí robotníci práce na panském
vykonávali, viděti z pořekadla, jímž se vespo
lek povzbazovali. Znělo: „Kdo se v panský
práci potrhá, není hoden krchova.“

Proto však předce jevili k osobám úřed
ním vždy zvláštní poníženost a jakousi uhla
zenost. „Pan vrchní“, „jasticiál“, „delektor“ a
epolkrabí“ byli milostpáni, správce —jednost
pán, dachodní — urozený pán, hospodářský
příračí a praktikant — vzácní páni. Osoby ve
dvoře sloužící nazývali vůbec poručníky (po
směšně poročkové). Těch hleděli si vždy n
kloniti, aby jim v práci ulehčili Safáře, nád
vornika a poklasného oslovovali pantáto, jich
manželky paňmámo. Taktéž vlídně se choval
každý i k ponocnému, ovčáku a vrátnému,

pově včaspolních prací také na robotníkyohlížeti pomáhali. Koma poručníci byli na
kloněni, přidělili ma práci lehčí uoeb méně
odpornou, na př. místo nakládání mrvy pře
hazoval seno, místo čištění příkopů přehazoval
obilí na sýpce, jen aby tak den minul. Ty ro
botníky, jimž chtěli nadlehčiti, poslali do

panské zelnice, štěpnice, květnice neb chmelnice.
Jest s dostatek známo, že vykonávání ro

boty v poslední době velmi liknavě se dělo,
zvláště od některých větších a majetnějších
rolníků. Z té příčiny bylo jich kuždou neděli
vždy několik na vrchnostenský úřad předvo
láno, aby se ospravedlnili. Když pak přišel
rok 1848 a rozšířily se zvěsti, že robota
vezme za své, ta robotníci nepřijímali již
mlčky nadávky, jimiž je leckterý panský zaří
zenec pro nepatrnou zastávku neb nezaviněnon
chybu obdařil, nýbrž opláceli mu i 8 úroky.
Ta dosti často odehrály se na panských po
zemcích výstupy, které mívaly mnohdy nemilé
následky pro robotníky i pro poručníky. Jedni
i drazi vymýšleli všeliké nástrahy, vyzvídali
je též z panství sousedních, jen aby svého
odpůrce snáze přemohli, potrestal.

Majitel největšího statku v Z—ích Dušek
měl také největší robotu, tak že v době polních
prací každodenně jeden pár potahu posílal na
panské. Sousedé o něm říkali, že snad i cho
zení do kostela vepsali mu páni du kontraktu
jako povinnost robotní.

Daškův čeledín si častěji stěžoval, že „ten
panskej pochop Šafář“ pro nic za nicho pořád
pronásleduje. Ta si Dušek umínil, že to těm
poračkům jak za sebe tak i za ostatní robot
níky jednou oplatí. Čekal jen na příhodnou
dobu.

Byly žně. Dvacet robotních povozů vo
zilo od rána žito, předešlého dne zmandelo
vané, Když dovezli poslední, poroučel šafář,
že po složení pojedou pro pšenici za „třeš
ňovku“ u bitovanské cesty. Dušek to předvídal,
proto jet na robotu sám. Když přijeli za
„třešňovko“, bylo již k jedenácté hodině. Na
kládání dělo se pomalu, aby se mnoho zrní
nevydrtilo. Mimo to moochy znepokojovaly
koně, kteří se oháněli a vyhazovali, tak že
Každou chvíli některý nakladuč musel s vozu,
aby vyprostil koni nohy z prostraňků. Dušek
měl první naloženo a již nadjížděl opatrně
k úvoza Jel pomalu; „očekával“ až ostatní
povozy za ním se seřadí. Již se blížil ku konci
úvozu nedaleko svého statku, v tom s vížky
na panské sýpce zazněl zvonek; bylo poledne.
Dušek zastavil, smek] a pokřižoval se a hned
na to začal koně vypřáhati. Ostatní vozkové
v úvozu seřazení nemobli ku předa, nemohli
se také stranou vyhnouti, i dívali se, co Dušek
dělá. Když viděli, že vypřáhá, činili totéž.

V tom však se přihnal šafář a s hrozným
klením a nadáváním vybízel vozky, aby ne
vypřáhali a pšenici zavezli ještě do stodol.
Dušek se k něma obrátil a zcela klidně pravil:
„Od 8 do 12 jsme robotovali milostivé vrch
nosti, jak máme předepsáno, a od 2 do 6 bu
dome milostivé vrchnosti zase k službám; teď
však musíme pamatovat na dobytek u na sebe.“

Šafář slyše ta slova, seznal, že se zlým
ničeho nepořídí a proto obrátil; dal se do
prošení. Poukazoval zvlášť na to, že to bude
veliká škoda, jestliže tolik pšenice zmokne.
Dušek však odvětil: „Těšte se tím, že selská
pšenice také zmokne.“ Zatočil si bičem nad
hlavou a zahnul s koňmi ka svému statku.
Také ostatní vozkové obrátili ke svým obydlím.

Netrvalo to ani hodinu, spustil se veliký
liják, který v malé chvíli pšenici na vozech
už do nejspodnějších snopů promočil. O drahé
hodině měli robotníci již 2a8e zapřaženo 4
odváželi pšenici na nejbližší panské strniště,
kde ji pěší robotníci a mlatci rozkládali k su
šení.

Tvuž dobouoznamovalšafář parkrabímu:
„Milostpane! Nebýt toho nafoukaného sedláka
Daška, všecka pšenice mohla být ve stodolách.
Vždycky posílá pacholka a dnes — Pán Bůb
odpast! — sám rohatej nám ho na pole za
šikoval.“

Od té doby parkrabí, kdykoli potkal rol
úíka Duška, vždycky ma vytýkal: „5 tou
pšenicí jste nám to předce neměl udělat!“

V obci Z—cké byl Dušek první, jenž se
z roboty vykonpil. V. Pra.

Úprava našich silni,
(Vyňato z časopisu „Věda a práce“ 1902.

Vzrůstající dopravou hlavně v okolí hlav
ních měst stává ee silniční prach čím dále tím
obtížnějším, a to tím více, poněvadž se při
moderní dopravě hledí zvláště na rychlost,
která se stále stupňuje. Že pak povozy rychle
jedoucí zvířují prach mocněji, nežli povozy
jedoucí zvolna, jest na bíledni. O škodlivosti
prachu pro lidské zdraví jest rovněž zbytečno
se šířiti, vždyťjest každému známo, jak zhoabně
působí mikroorganismy v něm obsažené na
naše dýchací ústrojí, na oči, nosní sliznice atd.

Tím vysvětluje se hnutí na prospěch no
vého způsobu udržování silnic, jenž dodává
Jich povrchu zvláštní soudrživosti a pevnosti,
zabraňuje současně tvoření se prachu.

Nejobyčejnějším způsobem, kterým 8e
dosud bojovalo v ulicích větších měst proti
tvoření se pracho, bylo jich kropení vodou,
a přece bývá tohoto prostředku i ve velkých
městech 8 ohromným ročním rozpočtem uží
váno měrou naprosto nedostatečnou. Tak na
říkají Pražané, tak. naříkají Pařížané, s
stejné stesky lze slyšeti skoro všude. Správám
měst není však možno činiti vždy výtka veskrze
oprávněnou, nebot způsob kropení vodou jest
sám o sobě velmi nedokonalým. Jednak příjde
voda, jíž se spotřebuje k tomu cíli ohromné
množství, velmi draho, jednak voda, bylo-li jí
užito jen tolik, kolik jest zapotřebí ke skro
pení prachu, velmi rychle vysychá. Byla-li
voda rozlita v ulicích v nadbytku, tvoří Be
bláto, rovněž velmi nepříjemné.

Američané, kteří se nelekají odvážných
myšlének, činili první pokusy s kropením ulic
a silnic tekutinou, která jest u nich velmi
hojná 4 laciná, totiž surovým petrolejem. Upo
třebení petroleje osvědčilo se znamenitě, neboť
prášivé silnice staly se po skropení jich na
svém povrchu hladkými a tvrdými, pro déšť
neproniknutelnými a nedávaly vznikati žádnému
prachu aniž blátu.

Povrch silnic překvapoval svojí čistotou
a trvanlivostí vůči působení kol povozů. Vy
padalo to, jako by se petrolej přímo slačoval
s prachem silničným ve hmotu podobnou asfaltu;
kde pak nebyl povrch silnice dosti zkypřen,
přikročeno k umělé výrobě prachu, arci že
hrobého, mělkým rozkopáním silničního po
vrchu. Nejlepších výsledků docíleno bylo na
silnicích štěrkovaných silnou vretvon žuly
drobné, nebo na cestách plsčitých a hlinitých;
pochybným jest výslede petrolejování tam,
kde není silnice dosti opěchována a kde ne
arovnaně pod povrchem ležící větší kameny
mohou snadno proraziti onu stejnoměrnou vrstu.

Správné pak použití nového způsob vy
žaduje upotřebení petroleje teplého a nikoliv
studeného, který se s prachem abaluje do kuliček
a do něho se jen velmi pomala vssává, kdežto
petrolej teplý vssaje se skorem okamžitě a tvoří
hned vrstvu hladkou a stejnoměrnou. ,

Petrolejování silnic, ačkoliv se osvědčilo
tak znamenitě, nedá se v celé Evropě přece
jen tak snadno zavésti, poněvadž je petrolej
u nás nepoměrně dražší než v Americe. Máme
tu však jinou surovinu, kterou možno v dosta
tečném množství za laciný peníz poříditi, a to
jest dehet. Pokusy v tomto směru konány byly
již ve Francii v départementu Haute Guronne,
který se vyznamenává silnicemi zvláště prá
šivými; současně pak konal též podobné pokusy
italský inženýr Rimini v Ravenně. :

Jeho pokusy potkaly se s úspěchem velmi
dobrým; povrch silnice. skrápěné dehtem, stal
se velmi tuhým a tvrdým, dehtování pak ne
stálo více, jak 300 korun na I km při 4m
šířky silnice.

Povrch eilnice ztvrdne neobyčejně, stane
se jednotným a hladkým, tak že ani podkovy
koní, ani kola povozů v něm nezanechávají
stop. Zápach po dehtu zmizí v krátkém čase
úplně, dešťová voda pak stéká se silnice, aniž
by do ní vnikala, tak že se netvoří ani prach,
ani bláto. Ne poslední pak výhodou jest, že
silnice nabude barvy tmavohnědé, oku velmi
příjemné.

Bylo by věra záhodno, aby se též u nás
podobné pokusy prováděly.

Mohlo by se to zkusiti v okružní Jiříkově
třídě v Hradci Králové, zejména na silnici před
Grandhotelem a Merkurem Na tuto as 100 m
dlouhou silnici stačilo by snad dehtu za 30 K.
Kdyby se zkouška vydařila, byli by tomu
obyvatelé Jiříkovy třídy velmi povděční, neboť
trpí značně silničním prachem.

Literatura.
J. Otto v Praze. Sebrané spisy Kar. Světlé:

Bomanetta z Ještěda II. Sešit 5.—7. po 30 b. — J.
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R. Promberger v Olomouci. Kazatel.Ho
miletický čtertletník. Redaktoři Dr. J. Zabradník a
Dr. R. Nenschl, Roč. X., čís 3. Obsabuje feči nedělní
a sváteční, postní, příležitostné, část vědeckoua pří
lohu sociál. homiletickou. Předplatné na rok 7 K. —
Tábor, vojenský kalendář na r. 1908, roč. IL. Redaktor
Kaffner. Obsahujepodobizny zoamenitějších osobností
vojen., rádce ve věcech slažby vojen, 0 válce v jižní
Africe atd. Cena 1 K.— Vyšehrad, zábavně-poučný ka
lendář na r. 1903. Uepořádala A. Nesvadbíková. Roč. II.
za 1 K. Vyniká zajímavým obsahem. — Ječmínek, bamo
ristický kalendář na r. 1903, řízením Křena. Roč. IV.,
cena 1K. Přílohou jest pěbný obrázek Kašparův zná
zorňojící krásnou skladbu mistra Ambrose „Rázný
hoch.“ Obsahuje 32 humoresek s případnými obrázky,
které jistě čtenáře v dobré náladě udrží. Kalendáře
tyto odporučujeme.

Právní rádce pro dachovní správu. Sepeal
TbC. Jan Pauly. Seš. 29.—84. Předplácí se pa 10 nel.
640 K. Administrace a J. Kotíka na Smíchově.

Meth. výklod nov. katechismu od ThC.
M. Lhotského. Část I. O víře a apoštol. ryznání víry.
Seš. 20 —24. po 36h. Nákladem V. Krause v Táboře.

Historické Rozhledy. Poučné čtení pro
mládež. Řídí A. Zavadil. Ročník V., seš. 8. Obsah:
Hrad Houska. — Rozhledy po dějinách současných.
— Říšský zákonník pramenem soudobých dějio moc=
nářetví Rakonsko-Uberského. — Městečko Plaňany. —
Městečko Koryčany a hrad Cimbark. Nákladem E.
Šolce v Telči. Roč. předpl. 5 K.

, Serafinské Květy. Časopis terciářů česko
slov. Redaktor A Drápalík. Obsah cenný pro každého
terciáře. Roční předpl. 2 K zasílá se administrací do
Olomouce.

Poklad věřících. Čís. 6. a 7. Lidovýlist
k uctění Nej. Svátosti olt. Řídí V. Roudnický. Předpl.
1 K 20 b zasílá se knihtiskárně V. Kotrby v Praze.

Křesťanská škola. Časopis pro šíření idef
náb. v čes. školetví. Řídí a vydává V. Špaček. S vy
braným obsahem a přílohou „Obrana“ pravdy křest
vo veřejném životě. Roční předplatné 6 K přijímá
V. Kotrba v Praze. .

Nákladem družstva Vlast v Praze. Vlast.
Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle. Roč.
XIX., č. 2. Obsah: Protiklerikálové. Obraz ze života
v 1 jed. Napsal J. Hojný. — Na faře — ve škole.
Román od Al. Dostála. — Učení mistra Jana Husa
od dr. Lenze. — Naše Slezsko. Napsal J. Vyhlídal. —
Dějiny social. bnatí. Píše T. Jiroušek. — Cesta na
Sibíř a Sibíří| Napsal dr. Sedláček atd. Předplatné na
rok 10 K. — Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům
křest. školatví. Red. dr. R. Horský. Roč. XVII, č. 22.
Předpl. 6 K ročně.

Nový háj. Lesnické a lovecké listy. Red. Jan
Hemmr. Vychází jednou měsíčně v Táboře za roč.
předpl. 10 K.

E. Weinfarter v Praze. Epocha, !4denník
jednající o průmyslu, dopravě, vynálezích atd. Red.
T. Jindra. Čís. 5. Předpl. 6 K roč — J. D. Konráda
Blodná srdce. Román e illastracemi. Sešit 1. Vyjde
v 16 seš. po 40 b.

J. R. Vilímek v Praze. Velikáninašíchdějin.
Od dr. Kosiny. Seš. 2. Obsahuje líčení o králi želez. a
zlatém Přemyslu Ot. II. Skvostná illnstrace. Vychází
v seš. po 26 b. — TH mušketýři. Román AL.Dumasa.
Seš. 3. za 25 h.

Hymna k obrezu, jejž maloval Gabriel 8l.Max:
„Kristus jako lékař“, pro jeden sbor s průvodem piana
složil J. R Rorkošný. S malou reprodukcí obrazu
Gab. ši. Maxa „Kristne jako lékař“í a ilustracemi
bist, malíře F. Urbana v nejnovější barevné umělecké
reprodukci. Illnetr. skvostné vydání 3 K. Vydal; Mík.
Lehmann v Praze.

Facta logauntar čili Desetlet na stolciav.
Methoděje. Sestavil Dr. F. Botek a A. Kleiber. Život
a působení J. E. ojdp. knížete arcibiskupa Olomoackého
Th. Kobne. Kaiha skvostné vypravena. Vydal E. Hólzl
v Olomouci. , :

Čes. listy hospodářské, VydáváUstř.spo
lečnost hospod. v Praze redakcí dr. Fr. Sitenského.
Se zajímavým obsahem. Roč. předp!. 12 K.

Obrana čes, národního majetka v peněžních
ústavech proti defraudacím £ ztrátám vůbec. Lidový
návod pro představenetva, eprávní rady, revisory účtů,
pro členy, vůbec pronejširší vretvy obecenstva uklá
dajícího. Podává 3. Pátek, disponent Zál. úvěr. ústava
v Hradci Králové.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
olitice, redakcí V. Vlčka, roč. 82., čís. 11. Obsah:
ražští měšťané čeští a něm. v XIV. věku. Napsal dr.

Z. Wintr, — Český román od K. Legra. — Svůj živel.
Z chlapeckého věku svého vypravuje V. Vlček. —
Pohádka. 04 A. E. Mažíka. — Proti alkoboliemu. Od
Š. Radiče. — Za E. Zolon. Od E. Krásnohorské atd.
Předplatné na rok 14 K 40 h.

Svatá Ladmila. Sbírka životů Svatých a
Světic Božích. Pro mládež pořádáa vydává V.Špaček
Čís. 1. za 8 h. Napsal Fr. Libor. Objednati lze u vy
davatele v Košátkách, p Vrutice Kropáčova.

Nákladem družetva Máje v Praze. Moje
eny: Pia Desideria, Epištoly — Úvahy— Eosaye 
Studie — Články — Kritiky — Polemiky i s pamfiety.
Díl I. Napsal V. Mrátík. Knihe tato je billancí záparů,
anůškou hořkostí, přání a refor. tužeb spisovatelových.
Cena 6 K. — Votivní desky. Poslední zlomky epopeje.
Básně Jar. Vrchlického. Cena 2 korany. — Lad. Onis:
Kuibs vzpomínek. Kniba tato jest provannta řadou
zajímavých a poutavých episod z našeho národního,
koltorníbo a společenského života. Díl L za 3 K,
díl II. za 2:50 K. — Z pražských katakomb. Napsal
R. J. Kronbauer. Kniba tato vážena je z oněch praž
ských zákoutí, kam chodívali lidé nešťastní, lidé otrá
rení a kdo ve lidé nešťastní dobíjeli, odkud málokdo
našel cestu k čistémn krbu. Cena 3 K 40h. Věecky
tyto knihy jsou atkvostně vypraveny. Je vidět, že
dražstvo „Máj“ pojímá svůj úkol vážně.

Nejlevněji koupíte

Frant. Jiráčka ve Vys. Mýtě.

I Všes návodyk upoNE ©64haléřů.-- Kance
lářské lepidlo, láhv.

50 h. — Esenci na ram kobanský, 64 h. —
Proti předem zaslanému obnosu zasílá

třebení!

Koriškao skvroy8 oděru,lábr.50h.—

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Pecce,

zo sádek

Vodička na obry, láb

Vodičku na skvrny inkoustové na papíru, láhv.

severo-východní Čechy.

Továrnawww
na spracování ovoce |

pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

K dříve sávod na aušitkování ovoce, salošený VĚ
r. 1886, nejstarší sveho druhu v Čechách $

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, leřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
wino, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný A při takovékoňak a výbornou
jakosti velmi levný islivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |

ŠÍ Závod vyznamenán byl nejvyššími cenemi: roku |
1891 na jub. výstavé v Praze: stříbrnou medailí
státní a dáplomem slaté medaile, a mnohými ji

| nými diplomy a právem rašení slatémedadle.
Vzorky zdarma a franko.

„(Cas

steDD

9)

Založenor. 1860.

Velectěnému duchovonstvu
doporučajeKarel Zavadil,

zlatník apasířv Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, račseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou se již avěcené se stvraením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a Odpornčuje se tedy k zakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

První český katolický závod ve Yldni,

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd

Vídeň,
VII. o., Schotten
feldgasse28,d.11.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích 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

levná, jakost výborná.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí (ranko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočty se neúčtují.
Provedeno ko 800 oltářů.

OODOOOO000000

Modní výrobu
l 1 o

Slonokrojůmm
pro důst, duchovenstvo,

o, k úředníky a c.a k. důstojníky,
jakož i

8

É obleků

o
©

panských
z látek anglických, francouz
ských, brněnských a hnmpo
leckých za ceny nejlevnější

doporučuje

Karel Nekola v Hradci Kr.,
Malé náměstí čís. 12, I. posch.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

sV

Pranilští JIDLO,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

V
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Umělecký závod

Jaroslava Doležalů
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ili

WB“ Boží hroby, "ji
RB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
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Pohřeb zvěčnělého biskupa Brynychá,

Příjezd účastníků.
Umřel kněz veliký a vlastenec neohrožený;

tisíce a tisíce věrných srdci českých zalkaly
nad prostou rakví populárního, lidového bi
skupa. Dne 24. listopadu, kdy tělesná schránka
zesnulého v klín země zapadla, závodily všecky
vrstvy lidu českého v nejupřímnějších proje
vech lásky k vznešenému hierarchovi. V Hradci
Králové již v nejčasnějších hodinách panoval
nezvyklý rach Celé massy lidn se odtud chy
staly k odjezdu do letního sídla biskupova.
Ač byl mimo obvyklé vlaky vypraven o 8.
hodině ještě jeden inimořádný, byly vagony
ranních vlaků cestujícími přeplaěny. Též vlaky
od Německého Brodu přijíždějící přivážely
celé davy hostí.

Na silnici od nádraží chrasteckého do
města byla vzrušující podívaná; země duněla
pod nepřehlednou řadou povozů, mezi nimiž
se proplétaly husté zástupy chodců. Od Sku
tečska zaplavoval Chrast jiný mohutný proud
trachlících účastníků. Od časného rána až do
jedenácti hodin přibývali noví a noví ná
vštěvníci.

Čtyři biskupové přišli doprovoditi vele
zasloužilého arcipastýře na poslední cestu;
byli to: dr. Fr. Baner, biskup Brněnský, dr.
Martin Říha, biskup Budějovický, dr. Fr. Krásl
a dr. Vácelav Frind, světící biskupové Pražští.
Kardinála arcibiskupa Pražského jen vážné
nachlazení zdrželo od pouti do Chrasti.

Ze šlechty se dostavili: kníže Frant. J.
Auersperg, hrabě Mensdorf-Puilly, hrabě Štern
berg, v zastoupení hrab. Harracha hospod.
rada Vaníček, za Františka hraběte Kinského
hraběcí důchodní Fr. Hovorka,

Z Prahy přibyli: za místodržitele vice
president dvorní rada Dórfel, dr. Jos. Buriun
a megr. Švebla, kanovníci Vyšehradšti, dr.
Václav Řezníček, P. Zima a P. Witke z Emaas;
za družstvo Vlast: Tom. Škrdle, Tom.Jiroušek,
za křesťanské sociály: J. Hovádek, V. Koleš,
V. Myslivec; za zemskou jednotu katol. da
chovenstva: dr. Višek, ThC, Pauly a Svojstk.
Z Litoměřic kanovníci: Ant. Čech a J. Kovář.
Z Bodějovic kanovník kancléř Josef Hůlka,
z Broa: dr. Fr. Ehrmann,bisk. sekretář, jako
pořadatel smutečních obřadů a P. Šilliger za
redakci „Hlasu.“ á

Z Hradce Králové se dostavili mimojiné:
dr. Alois Frýdek, generální vikář a bývalý
nčitel zesnolého hodnostáře, dále kanovníci:
M. Masil, A. Pogert, J. Barták, dr. J. Souknp,
Fr. Kerner. Rektor Lněž. semináře Ant. Su
chánek se dostavil s vicerektorem Fr. Trnkon,

spiritoalem Janem Černým a se všemi bohu
slovci. Z professorů Hradeckého semináře jsme
viděli dra Fr. Šulce, dra Gast. Domabyla, dra
Jana Hejčla, dra Jana Jindra, dra Jos. No
votného. Všichni členové městské rady Králové
hradecké s purkmistrem drem Fr. Ullrichem
v čele dostavili se též na místo smutku. Za
Borromaenm přibyl sem dr. Fr. Reyl, rektor
téhož ústava; za c. k. gymnasium professor
V. Friihbauer, za c. k. reálku prof. Dobroslav
Orel, za c. k. paedagogium prof. J. Veverka,
za Rudolfinum ředitel Ladislav © Sekera,
rovněž c. k. odborná škola zámečnická zaslou

ena svým katechetou; dále ředitelé chlapecké
i obou měšťanských škol, Kolíř, Šeda a Vachek.
Zástupci okresního výboru a dámského spolku
„Červený kříž“. Dále přibyli: vojenský du
chovní správce Ricbard Černý, za tovaryšstvo
Ježíšovo P. J. Rejzek, místodržitelský rada
Steinfeld, vrchní —komisař Pirchan, vrchní
zemský rada Srb, finanční rada dr. Ad. Šimek,
státní návladní Matouš, zemský rada Fischer,
ředitelka dívčího pensionatu Pankracie Rosen
krancová s několika sestrami.

Z Chrudimě: městská rada se starostou
drem Havelkou v čele, vrchní finanční rada

muchal, místodržitelský rada Rebensteiger,
školní inspektor Vepřek, O. Hofman a Ja
roslav Pešek, radové zemského soudu, Josef
Urban za státní zastupitelstvo, J. Havlíček,
notář, finanční rada Lexa, sbor učitelský
z měšťanských škol, ředitel obchodní akademie
Ctibor, ředitel střední hospod. školy Bauer,
V. Pošusta, ředitel gymnasia, s professor
ským sborem, depatace místních ostrostřelců,
deputace okresního výboru, školské sestry
i s kandidátkami,

Z Pardubic: deputace městské rady, okr.
hejtman Scheller, Al. Krčmář, školní inspektor.

Z Vys. Mýta: deputace městské rady, V.
Hospodka, ředitel gymnasia, okres. hejtman.

Z Poličky: okres. hejtman Česaný.
Ze Slatiňan: učitelskýsbor,školské sestry

s kandidátkami.
Z Mikulovic: Tomáš Střebský,

kanovník.
Zastupitelstva obcí: Dvora Králové, Li

tomyšle, Žlunic, Sekeřic, Upočnice, katolická
část zastupitelstva městaProseče, zastupitelstvo
Holic, Chroustovic, Hrochova Týna, Něm.
Brodu atd.

Zemští poslanci dr. Hruban a Kadraka.
Ze Želiva premonstráti P. Kosmas Pytlík a

P.Milo Záruba. Z Broumova P. Anselm Hoffmann,
ředitel gymnasia, subprior P. Isidor Vondráček.
Za preláta Broumovského P, Kaněra z Police
n. M. Z Kuksu P. Lad. Mores, převor a P. L.
Vrkoč.

Z Chrasti: městské zastupitelstvo v plném
počtu, všichni učitele obou škol se školní
mládeží chrasteckou i z přifařených obcí,
živnostenské družstvo, divadelní spolek Tyl,
kroužek mládenců a dívek, zpěvácký sbor
ženský „Ludmila“, husičský sbor, spolek vojen
ských vysloužilců, tamburáši, cyklisté, živno
stenské spolky, atd.

Ze Skutče sbory učitelské z obou mě
šťanských a obecných škol s velikým počtem
jiného občanstva. Dále učitelské sbory z Rosic,
Horky, Řeztok, Zaječic, Žamberku, Lukavice,
Hrochova Týna, Honovic.

Deputacemi zastoupeny ještě přemnohé
úřady jak státní tak samosprávné. Ještě jme
najeme: Gustava Tomka, správce knížecích
důchodů v Chocni, Karla Nechanského, ředitele
velkostatku Choceň, T, Matějku, okres. hejt
mána z Něm. Brodu, Josefa Dysmasa, ředitele
velkostatku Rosice, V. Donáta, správce cukro
varu v Rosicích, šest úředníků za správu Se
verozápadní dráhy.

Těžko vypočísti, jak veliký počet zname
nitých hostí tehdy v Cbrasti meškal, Nikdy
Chrast tak obrovského množství návštěvníků ne
viděla. Z význačných hostí kněžského stavu
jsme uvedli jen některé osobnosti; všeho du
chovenstva přítomného bylo přes půl páta sta.

Přibyly na místo smotku i mnohé spolky
ostrostřelecké a vojenských vysloužilců. Obce,

čestný

Tmsertv se počítají lernd.
Obnova zveňází 3 Pdlek 1 Poledné,
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z nichž přibyly k rakvi zesnulého sbory ha
sičské, jsou tyto: Chrast, Ouřetice. Trojovice,
Lhota, Horka, Topol, Podlažice, Chacholice,
Roubovice, Řeztoky, Radiw, Synčany, Vejva
novice, Dobrkov. Hasičské sbory se řadily do
Špalíru před hlavním vchodem chrámovým.
Vedle nich zaujímaly místo ostrostřelci s vo
jenskými vysloužilci. Od kostela a obou škol
se stavěly katolické jednoty zároveň s někte
rými spolky odbornými, Byly to: spolky
Chrastecké, Vamberk (spolek mužský i ženský
odbor), Chroustovice (literátský spolek), Hra
dec Králové (jednota a Marianská kongregace),
Chrudim (mužský i ženský spolek), Nová
Paka, Rosice (živnostenský spolek), Proseč
(se třiceti členy), Černilov, Roveň (literátsk+
sbor a jednota), Kostelec n. Orl., Polná, Kru
cemburk, Třebechovice, Skuteč (literátský spolek
a katol. jednota), Vojnův Městec, Rychmburk,
St. Ohnišťany (hosp. čt. heseda), Hlinsko, Stu
denec, Slezské Předměstí, Pardubice (mužský
i ženský spolek), Litomyšl, Čibuz (cvrillská
jednota), Ústí n. Orl., Sezemice. -— Praporů
smutečním flórem pokrytých jsme napočítali
pětadvacet. Řadění spolků za ochotné pomoci
členů městská rady trvalo od desíti hodin až
do tří čtvrtí na jedenáctou. Kněžstvo se ubí
ralo z děkanství v bílých rochetách v hustém
zástupu do residence.

Residence byla před pohřebním průvodem
zaplavena lidmi snažícími se spatřiti biskupovu
rakev v útulné kapli tamější. Mnoho zvláštního
tam nespatřili. Dle vlastní vůle biskupovy
zařízeno vše zcela prostě. Na katafalku spočí
vala jednoduchá kovová rakev, na jejíž víku
položena biskupská berla, mitra a roucha
kněžská v barvě fialové, Kolem katafalku opleten
věnec vavřínový, a rozestaveno několik mo
hutných svíc a květiny. Il na oltářích byly
hořící svíce a květiny. Při postranním oltáři
na pravé straně položeny věnce, které přes
odmítavou vůli zvěčnělého věnovali: město
Hradec Králové, okresní zastupitelstvo Chru
dimské, město Chrudim, Anna hraběnka Sta
benbergová z Kyšperku. konveut Uršulinek
v Hostinném, dr. Václav Řezníček z Prahy aj. v.
Jako čestná stráž kolem rakve stál lesnický
personál biskupských statků.

Výkropa průvod do děkanského kostela.
J. Exec. nejdp. biskup Brněnský dr. Fr.

Sal. Bauer jako nejstarší z přítomných čtyr
biskupů započal v biskupské kapli se smuteč
ními obřady kolem 11. hodiny dopolední, vy
kropiv rakev zesnulého. Před aktem i poněn
zapěl sbor zpěváků smuteční sbory. Pak zvedli
rakev na svá ramena kuěží, bývalí žáci zvěč
nělého; nastal průvod špalírem spolků dopros
torného děkanského chrárnu Nejsvětější Trojice.
Kondukt vedl nejdp. biskup dr. Bauer. Hlasně
zalkaly zvony na kostelních věžích; na nebi
visely šedé mraky, počasí bylo klidná, ani
větřík nezavál. Napřed šla Školní mládež, za
ní z residence kráčeji bohoslovci se svými před
stavenými v čele, za nimi následuje nekonečná
řada kněží; za nimi řeholníci, školské sestry,
klerikové zpívající lithurgické zpěvy se sbor
mistrem vp. Gyurkoviczem. Již vycházejí též
vysocí církevní hodnostáři; nejdp. biskup
Braěnský jest provázen na levé straně p. ka
novníkem drem. Soukupem a po pravici p. ka
novníkem Bartákern. Za hodnostáři nesou kněží
rakev s pozůstatky zesnulého biskupa.

Hned za rakví kráčel ceremonář Hugo
Doskočil s komorolkem Stanislavem Némcem;
za nimi následovali příbuzní: sestra zvěčnělého
pí. Vrabcová s dcerou Marií a synem Fran
tiškem, za ní Švagrová biskopova paní Bryny
chová, pí. Jarová s dcerou, pí. Langová, nad
poračík Jan Brynych, Karel Kamper, bratranec
biskupův se synem, pak světští hodnostáři,
spolky atd.

Trvalo skoro půl hodiny, než obrovský
smuteční průvod dokončil svoji pouť.
Rakev vnesena do kostela o půl dvanácté ho
dině. Vše seo tlačí do vnitř, ale dobré dvč
třetiny účastníků musí zůstati venku, poněvadž



není místa. Spolky s prapory se seskapují
venku po levéstraně chráma.

Nmutoční řeč kamovníka dra J. Sen
kupa ; rogulem.

Vkostelebylyoltářej kasatelnazastřeny
emutečními roněkami. Máry s rakví složeny
před presbytář, a za hrobového ticha vystu

poje na kazatelnou vsdp. dr. J. Soukup abyproslovil panegyrickou řeč na thema: „Ejhle,
kněz veliký, který za života svého libil se
Bohu a shledán byl spravedlivým.“ Jasným,
zvučným blasem řečník pronášel hluboce pro
cítěná slova nad mrtvolou zvěčněléhobiskupa;
jeho mistrná řeč uchvacovala hustý dav tra
chlícího poslachučstva dojmem nevypověditel
ným. Slovatný p. kanovník promlouval:

Co se to jen dnes děje? Kolikrátkoli
nejdůstojnější pan biskop Edvard Jan cavítal
do kathedrály k slavným službám Božím, aneb
při generálních visitacích do chrámův Páně,
vždy elyšeti bylo velebné prozpěvování: Ecce
sacerdos magnus— Ejhle kněz veliký... A
dnes? Miserere mei Deus . .. De profundis
clamavi ad te Domine! A přece Jeho Milost
jako patron i jako biskap aaposledy vešel do
své svatyně za stkvělé účasti církve, státu a
národa, a to v největší slávě, jak všichni
v Kristu nejmilejší na vlastní oči vidíte! Od
Pusťte, předrazí, odvážím-li se v den, kdy po
slední slnžba prokazojeme nejdražšímu svému
bisknpovi, jako pohřební promlavu předaésti
řeč na slova: „Ecce sacerdos magnus — Ejhle,
kněz veliký !“ :

Ejble kněz! Za to, že se stal knězem,
v Pánn zesnulý, vždycky děkoval Bohu a Spa
siteli svému. A když nevystihlým řízením
Prozřetelnosti Boži stal se knězem velikým —
biskapem, 8 nejpokornější dívkou Páně volal
v prvním svém pastýřském listě: Magnificat
— Velebí duše má Hospodina! Dobře sice
věděl, co ho v kněžském i biskopském etavě
očekává: práce těžká, utrpení, pronásledování:
to ho nelekalo, ba to ho zrovna těšilo více,
neš pohodlí, sláva, rozkoš, jelikož jen tak
kráčeti mohl v šlépějích Mistra svého Ježíše
Krista. Ba, což dím, kráčeti; nebožtík, ať dím
slovy plsma (Ž. 18, 7) exaltavit sicut gigas,
běžel, poskakovul jako obr — na cestě doko
nalosti s jasnou vždy a veselou tváří. Vzpo
meňte si naň jako na kaplana v Žlanicích a
v Hradci Králové — jako na professora boho
eloví v kněžském semináři a výpomoc
vého kněze na Ponchové — jako na ka
novníka vyšehradského — jako na biskupa
velké diecése královéhradecké, jako slavnost
ního kazatele po diecési i jako slovutného
episovatele: © všude ©jeví se jako ©muž
neúnavně© horlivý, muž práce, kterýž i
jako kazatel i jako obětující kněz i jako
pastýř horoucně, někdy až horečně usiluje o
časné i věčné bluho svěřeného sobě stádce,
ducbovenetva %lidu — všech katolíků i kato
liček. Odkod jen se bere ta nezdolná jeho

FEUILLETON.
Za + biskupem Brynychem.

Osiřelu ta naše diecése věru předčasně; mi
lovsný otec odešel od dítek svých v prostřed
nejpilnější práce, rozloučil se s námi v přetěžké
době, kdy právě nám jest nejvíce potřebí jeho
energického ramene. Přemnohé jeho ideální plány
neuzrály dosud v plod a nebude pro nástupce
věcí snadnou navázati dokonalena komplikovanou
osnovu práce zvěčnělého. Bylť biskup Brynych
duchem všestranně činným, jehož bystrému zruku
nebyls ztejena ani jedna tvrz, odkud možno chrá
niti lid vyvolený proti Moabitům.

Ale snad Bůh chtěl jeho čistou a citlivou
duší uchránit: před pohledem na spoustu nosup
ných mraků, jež právě nad českým katolictvevu
visí a které hroznou bouři věštíce trpce bojovníka
Kristova skličovaly, Prozřetelnost nebeská uznala
za vhodné neúmorného sluhu Svého vysvoboditi
konečně z dusného víru a popřáti duši jeho ký
ženého pokoje, jehož zde neměl nikdy.

Nebyla to jen přirozená tělesná nemoc, která
zvéčnělého v předčasný hrob sklátila; byl to též
hluboký žal nad četnými ranami, jež právé stihaly
vinici Kristovu. Nechť tedy osiřelým dítkám jest
při jejich žalu útěchou, že milovaný otec dosáhl
posvátného poklidu, po němž každý z nás ho
roucně dychtí.

Diecéní zemřel otec v pravém slova smyslu.
Ne každý vysoký církevní hodnostář dovedl se
vemluviti do duše lidu svého jako zvěčnělý, Biskup
Brynych vyhledával společnost svých détí na věcch
místech, za každé příležitosti. | nejprostší dělníky
zval k svému stolu, bavé se s nimi nenuceně,
jako jejich druh. Nikdy nechtěl biskupským bávem
skrývati svůj lidový původ; naopak na kázaních
i při hostinách přečasto okázale dosvědčoval, že
vyšel z rodu prostičkého. [ když zákeřná nemoc
hlodala intensivně oa jeho zdraví, přijímal každý
den četné návštěvy prostých lidí s vlídným úsměvem,

síla, odkud to jeho nadšení,
statečná neohroženost v dobách nejkritištějších ?
Katolicism a patriotism — církev a vlast,
láska k Bohu a láska kvlastí, to bylaobúisku
jeho neúmorné činnosti, to byly nejmocnější
pružiny jeho obětavé působnosti pro čest a
slávu Božía pro blabo svěřených sobě kato
liků! Že pocházel z českých rodičů, z české
matky — byl a zůstal zvěčnělý po celý život
s tělem i duší Čechem i jako biskop; však
při tom byl všdy upřímný Rakašan; aleprávě
proto že byl biskap katolický, ani jednou ne
ukřivdi) katolíkům národnosti německé,třebas
se to strannicky tvrdilo. Aby pak v těchdobách
zlých, v nichž nebožtík ujal ee biskupství, ne
vzala škody ani ofrkev, ani vlast v této diecési,
snažil se o obnovu dachovenstva i lidu svého,
a O jeho sdražení a spojení a sjednocení na
základě zásad Kristových, jež měly pronikati
veškeren život katolíků obojí národnosti diecáse
královéhradecké. Sámjako náčelník vzorně před
cházel a svými promluvami a duchovními ovi
čeními odchovával klerus, a kázáními, miasiemi
i obnovami misií vzpražoval lid k sebevědomí
katolickému a k horlivosti náboženské i vla
stenecké.

Ký div, že biskap Brynych čím dále tím
více byl uznáván jako pravý, upřímný vůdce
lidu svého, kterýž na vrchol blaha přivésti
usiloval milený svůj oárod. Tam, kde jsme
byli za dob „otce vlasti“, tam zase můžem se
ocitnouti, budeme-li všichni za jedno! „Ejhle
kněz veliký, kterýž za života svého líbil se
Bohou! — Protož s přísahou dal jemu Pán
růsti v národě jeho.“ Ževěřně a horlivě vědy
plnil přetěšké povinnosti své a že byl karakter
ryzí, líbíl se zvěčnělý Bohu a všem lidem
dobré vůle. Že se nezachoval všem — je pravda.
Avšak není na světě ten, jenž by se zachoval
všem. Ani Ježíš Kristus, pravý Bůh, nezacho
val se intelligenci národa, z něhož podle člo
věčenství svého pocházel. Mělť i biskap náš
odpůrce a protivníky mnohé — £ dopaštění
Božího, aby právé zkošen byl v ohni boje
jasný jeho duch a zjevilo se veliké jeho srdce.
Nehněval se proto na ně nikdy, ale každý den
se modlíval pro omnibus persegnentibus et
calumoiantibas nos: za všecky, kdož nás proná
eledojí a pomlouvají. A tím právě rostl a
stával se velikým v národě svém; nebálť se
svědectví vydati pravdě nikdy a nikde! A pro
pravdu se lidé často nejvíc zlobí. Avšak v ta
kových dobách oheň viry a oheň lásky sálal
z jeho slov, a veliký biskup stal se biskapem
vyznavačem a slavným apologetoul

Práci zůstal vždy věren; 8 to uznával
lid obojí národnosti, když viděl o generálních
visitacích jeho obětavou námaha — a blabo
řečil mu za to: „Požehnání všech národů dal
mu Pán, a úmlnvu otvrdil na hlavu jehol“ —
Víra křesťanská za jeho biskupování jest utvr
zena i posilněna, i naproti jinověrcům mocně
obhájena. Ze všech těch zkoušek vyšel vždy
jako vítěz k radosti církve i vlasti. Nejtěžší
zkoušku přestáti bylo aebožtíkovi v června r.

tak že mnohý ani nevěděl, jak se jeho velepastýř
při cbatrném svém zdraví přemáhá. A audience
nikdy neměly ráz jakési úřední upjatosti. Každému
návštěvníkovi vlastní rukou podával židli, nesedaje
dříve, pokud host sám nabízené sedadlo nepřijal.
S upřímnou asdílností, budící mimovolně důvěru
největší, rozmlouval prostě o přáních návštěvníků,
Nemohl-li pomoci, aspoň každého potěšil. Vyslechl
klidně i nábledy, jež se s jeho názory křížily.

O větších jeho darech sice sami obdarovaní
zprávy veřejnosti podávali; leč širší veřejnost asi
málo ví, že zvěčnélý biskup byl pravým otcem a
nenabraditelným dobrodincem chudiny. Na sta
proseb mozolnou rukou psaných docházelo poštou
do Chrasti a ani jedna odůvodněná žádost nebyla
oslyšena. Jakmile se biskup u příslušného faráře
informoval o skutečné bídě žadatelové, bned
značnější obnos putoval do rukou progebníkových.
O této dobročinnosti zvláště cbudé obce z pa
horkatiny Českomoravské dobře vědí. Na svých
častých visitacích rozdával štědře jak chudině ka
tolické, tak evangelické. Ta jeho památce bude
dlouho žehnati. Brynych v skutku s jméním svým
zacházel spíše jako správce než jako skutečný
majitel. Pro své pohodlí, pro. vlastní blahobyt si
neponechával ničeho, Jeho strava byla až příliš
jednoduchá a prostá; jen když měl u jebo stolu
seděti cizí host, byl jídelní lístek bobatší. Někteří
říkali, že by vznešený hodnostář mělsvou štědrost
z opatrnosti aspoň poněkud obmeziti, aby v pří
padě náhlé potřeby mohl sáhnourí k úsporám.
Leč — marné námitky. Škoda, přeškodu, že table
»mrtvá ruka« jest již mrtvou do opravdy.

Biskup Brynych byl pastýřem lidovým nejen
v osubním styku s lidem, ale i jako spisovatel.
Byl pravým učitelem lidu, spisuje svá díla stylem
nejpopulárnějš'm, nejpřístupnějším ; již forma jeho
spisů prozrazovala nápadně duši demokratickou,
prostou. Z těžka dovede u nás někdo po ném
nejhlubší pravdy lidu vykládati způsobem tak
jednoduchým, a při tom tak jsdrným a obratným,

Vhodná přirovnání, vtipná satyra a zdravý
bumor z článků biskupových vábily neodolatel

1900. V tom čase z čista jasna latinská jedna
diplomatická listina « hlavního města došlá
Jej ohromila; její obsah jednostranný, aniž by
slyšána byla strana druhá, tak ho s počátku
dojel, že se obíral myňlénkou na odpočinek, a
na kooci generálníchvisitacíji projevíl.—Ani
v nejmenším jsem nikomu z žádné národnosti
neublížil, a to je ten vděk, to je bolestné!—

Zajisté —pravím —ale dovolují si připome
nouti Vaší Milosti, že tu,jak ráčíte říkati, nový
křížek Prozřetelnosti Boží, vedoucí k větší otí
a slávě Boží i k většímu oblažení věrného lidu.
Což by jen odpůrci říkali? (Coepitaedificare,
et non potuit consummare— počal stavěti, sle
nemohl dokončiti. A co, prosím, předsevzetí:
všade v celé diecési v každé farnosti chci ká
zati a biřmovati? A co nové Rudolfinum, Bor
romaeum, co věže kathedrální, co klášter u
Panny Marie, co Adalbertinum? Račte odpu
atiti — nyní do Říma, k svatéma Otci na Lvoro
ardce, tam se potěšiti a posilniti — a pak
zase chatě k dílu! Ta ne cedas malis, sed
contra audeotior ito! — „Také jsem si
tak myslil — odvětil veliký bískop — a
tak také odinil. Vše. oo tenkrát si amí
nil, slavně dokonal! I věže posvětil, i druhý
sjezd katolíkův mohl alaviti, i poslední exer
cicie kněžské vykonati, i Radolfinam a Borro
maenm nově osobně zasvětil, též největší
chrám diecásní v Sedlicích posvětíti ještě mu
bylo dopřáno. A tu jit v nejkrásnějších muž
ných letech bylo mu svolati: „V polovici dnů
evých půjdu k branám hroba“ (Is. 88, 10).
Pán po krátké nemoci povolal si věrného slu
žebníka vyznavače k sobě na věčnost. Když
byl již v agonii náš pan biskup, krátce před
smrtí probral se z mrákot smrtelných a zvo
lal: Kde pak to jsem, já jsem byl v nebi!
Posilnil ho tak Bůh skrze dobrého anděla jebo
v hodince smrti, m dal mu předem okusitl
slast nebeskou, kteroně ma po jeho smrti, jak
doufáme, udělil.

Deset skoro let byl veliký Brynych hlavou
i srdcem diocése králověhradecké, jež jiš jiš
8e chystala oslaviti památné toto dosítileté
jubileum. Zatím slaviti bada jubilenm v nebi,
a tato truchlořeč jest mdlou jen ozvěnou ve
liké úcty, vděčnosti a oddanosti slavnému bi
skupovi. Na konci děkoji jménem všech kato
líků diocósekrálovéhradecké Pána Boha za to, že
nám ráčil dáti a aspoň 10 let zachovati takového
biskupa. Dejž, 6 Bože, osiřelému letádci brzy
tak horlivého, zbožného a šlechetného nástupce !
A až budeme a hrobu, vněmě odpočívati bude
náš nejdražší Otec, připovězme, že po smrti
nezapomeneme pa ideály Ed. J. Brynycha. Na
tom hrobě může státi slovo básníkovo: Klekni,
chodče, buď zde blahopřáno tomu, jenž zde
klesl v prach a ram. — Veliké erdce jest tu
pochováno, jasný duch tu vzletěl k nebesům!
Za jeho blaho pomodleme se: Otče náš a
Zdrávas! Odpočívej v nejblaženějším pokoji
po boji. Amen.“

V očích poslachadstva při dojemné řeči

ným kouzlem každého. Ač tomuto učiteli lidu
bylo macho ústrků pro neohrožené hájení pravdy
snášeti, přece jcho díla byla a jsou čtena všude
se zájmem veliký . A to už jest pro katolického
spisovate.e za nynějších dob značným mravním
triumfem, upoutá-li k svým spisům lidi všech vrstev,
byť by tyto byly čteny delší dobu s nestejným
porozuměním a výsledkem. Lidé dobré vůle,
jsouce pověstí přilákéni, pochopí přec pravdu
zásad obratným pérem tlumožených a markantními
důkazy odůvodněných. Jen potřebí čísti — a
pravda před duši nezmítanou strannickými véšněmi
zazáří v plné kráse. Biskup zemřel takořka s pé
rem v ruce. Již několik týdnů před smrtí tělesným
vysílením omdléval, ele to mu nepřekáželo, aby
v kratičkém čase úlevy nepsal zase, a to tak
svižně jako před smrtelnou nemocí,

Že miloval zesnulý svůj národ láskou nej
nčtnější, to mu nyní neuoírají ani jeho neodpo
vědnější sokové. Když se stal piskupem, byl uví
tén od mnobých svlastencůe střelbou nejhrubší,
Nenedostává se jistě v našem národě takových
žurnalistů, kteří myslí, že nejlépe vlasti slouží,
jestliže strpčují vlasteneckou práci kterémukoli
hiearchovi. Biskup byl vykřičen jako tupitel nej
lepších synů národa; ze zaslepené vášně provo
láváno bezmyšlenkovitě, že ani Čechem není, že
ani dobře česky neumí, ale »zatrbuje po německu«.
Pamatuji se, že na jednom gymnasiu před biř
mováním bylo rozšířeno »pevné přesvědčení=, že
biskup žádného studenta oblečeného do Čemary
bifmovati nebude; katecheta a profesoři musili
tehdy rázné proli takovým pomluvém zakročiti,
aby mysl mládeže uklidnili:

Některá slabší povzháby při takovém ovla
steneckém= vítání leXe atratila | všecku chuť
k národní součinnosti, Leě'biskup Brynych i ne
vděčné krajany miloval a přacoval na dobru vlasti
neochvějně celý život. Jen některé správy o jeho
vlasteneckém působení probleskly do veřejnosti;
pracoval na národní roli skrytě, ale výsledky jeho
práce byly tím účinnější. Pravý katolík vlastencem
býti musí, poněvadě se mu účinná láska 4 vlasti



porlily se salsy; osývalo se i hlasité štkání;

na výtav řečníka vroucí,„hčioné modlitbavznášela se ke trůnu Nejvyššího.
Pak následovalo slavnostní reguiem, jež

eloušil biskop megr. dr. Krásl za | asi.
stence kathedrálních vikaristů. Zpívána při
něm na kůru mistrná komposice Hallerova

jm sborem kathedrálního ohrámu Hra

Za upěva sekvence „Dies irae“ vykonali
velkou abeolaci ndpp. biskupové v tomto po

Bah: ndp. biskop dr. Frant, Bauer, dr. Martinha, dr. Krás), dr. Frind, a na konec vedp.
gonerální vikář dr. Frýdek z Hradce Králové.

Cesta na hřbitov Chrašlcký.

Bylo skoro čtvrt na druhou, kdyš po
skončeném regaiem amateční průvod se hnal
na hřbitov Čhrašický. Z ponuréoblohy počal

se tiše trousiti drobný enítek, Hustým špalírem lidu vinul se nekonečný řetěz zamlklých
účastníků.

Chrašice jsou vzdáleny od Chrasti něco
řes dvacet minut; skorocelá ta dlouhá cesta
yls vyploěna bnston massou návětěvníků. Nej

méně šest tisíc lidí doprovázelo zvěčnělého mi
láčka ua poslední jebo pouť. Kolem 2. hodiny
došel průvod na určené místo. Na hřbitově u
kostelička svatého Martina připravil sí £e
sno)ý sám místo odpočinku mezi hrobem
bickopa Haye a před 3 roky sde ho
vané svá sestry Aloisie. Nastal okamžik nej
dojemnější. Nejdp. biskup dr. Bauer dokonával
vad rakví poslední obřady za usedavého Štkání
jsk kněží tek Jaiků. Pak pomala spouštělo
rakev osm kněží, druhů biskupových ze studií
theologických, do chladné země. Vše8e modlilo
vroucně 6 vůdoem kondaktu za zesnolého mo
dlitbu Páně. Následovala ještě církevní mo
dlitba v kostelíku ev. Martina, černými flóry
obestřeném, čimž pohřebdokoučen, Leč množství
kněží ilaiků tlačilo ceješta delší dobu s upřímným
pláčem kolem hrobu. Účastníci se rozcbázeli
za hlasitého velebení záslab a ctností zvěčnělého.

Temný klín země zavřel se navědy nad
tělesnou achránkon milovaného otce; přetížený
a mnohým žalem stíhaný biskap již odpočívá
v míra. Kéž aspoň před svou smrtí mohla vě
děti strýzněná duče, jak velkolepou manifestací

oplatí ma národ aspoň po smrti velký svůjdlub! Jistě že by byl blaženěji tichý mučeník
tento svět opouštěl! Obrovská účasťpři pohřbu
nebyla pouze officielním aktem; osiřelé dítky
všech stavů, všech věků sblukly se nad rakví
s nejapřímnější láskoa, a slzy z očí vytrysklé
nolhaly. Žij blaženě, duše šlechotná, uprostřed
duchů páskou pr.vé víry zpřízněnýcha nezapo
minej na svůj národ ani vetanech nadhvězdných !věBe
katolickou morálkou přísné ukládá, Nepotřeboval
tedy biskup vnějšího nutkání s frázovitých hesel
papírových vlastenců, sby poznel svou povinnost
k národu. Znal též výtečné pohnutou historii
svého národa a proto věděl dostatečně, co národu
jest k pokoji a blahobytu, Znal dobře idee, pod jichž
praporem může se národ spojití ve svaz nejevor
nější a nejpevnější k odrážení útoku cizáctva. Že
se jeho náhledy o svorném postupu čssto ostře
odlišovely od oábledů českých ublicistů jiných,
že si z jebo Činnosti některé vlastenecké společ
nosti odnálely farizejské pohoršení, tobo vina spo
čívá v nynějším bezpíteřném, strannickém vyklá
dání českých dějin. Biskup neuměl pochlebovati,
nechtě) se zelichorili frázistům chválením vředů
národních. Naopak odkrýval je nemilosrdně, chtěl,
aby národ znal nejen líc, ale i rub svých dějin,
Pod štítem víry katolické nabude národ svornosti
e mravní síly; pod praporem víry Svatováclavské
bude tak vítězné pokračovati ve svém rozvoji,
jeko se dálo za Karla IV. To byla jeho zásada
jako katolíka a vlastence. Ale takovou zásadu pří
rozeně nemohly azežiti davy, jež byly dlouhou
dobu opíjeny mámivým likérem strojeného nadšení
husitského, liberálního a protestantského. Mnozí
byl: příliš zvyklí na strava bouřlivých hesel, než aby
vdobě národních zmatků a revolucí poznali mnoho
nejbrubší prósy. Útéchou bylo upřímnému vla
stenci, že se dočekal aspoň úsvitu nové lepší doby,
doby otřízlivé úvaby, kdy budou jeho varovná
slova lépe ceněna než před lety.

Pří své mnohostranné práci spisovatelské, při
organisování katolických spolků, při svých častých
poučných přednáškách a práci vlastenecké neza
pomínel sni v nejmenším na plnění povinností
epecielně vrcbnopastýřských. Brel vi tolik na sta
rost, že své důvěrníky. jčlostí pastýřekouv podiv
nváděl. Mnohé věci, jež mohl svěřiti zcela dobře
jiným bdělým hodnostářům duchovním k vyřízení,
vyhžoval s neúmornou pílí sám a sám, nešetře
sni zdraví svého. Získal si takto snamenitý přehled
poměrů své diecése, což mělo zajisté prospěšný
tlív na všecky duše jemu svěřené,

PK tom však uměj dobře oceniti upřímnou

Dopis z Prahy.
V Pram, dne 20. listopadu.

(Něro s novinpo smrti biskupa Brynycha.)

Minulý čtvrtek dopoledne do Prahy došlá
zvěst o neočekávaném zde skonu šlechetného
biskupa Brynycha způsobila zde nejhlubší
dojem. Veškeré elušné listy matným způsobem
úmrtí tohoto zuamenitého člověkazaznamenaly
a i ty, k jejichž straně zesnulý nenáležel, po
kládaly za věc obvyklého takto, že vytkly při
jeho působení osvědčené jeho vlasteneotví,
bývalých enad případů nepřátelství nevEpo
tinajíce, kdyžse jednalo o mrtvého. U padlého
i třebas nepřítele každý muž smekne a ocení
hrdinný způeob jeho konání a na bojištích po
chovává se padlý nepřítel s veškerými poctami,
jež ae vzdávají padlým lidem vlastním.

Proto také bylo přijato se všeobecným
aadostinčiněním, že i „Národní Listy“ ve svém
odpoledníku ve čtvrtek patrně v redakci pes
ným článečkem docela spravedlivě a slušně
význám konání biskupa Brrnycha ocenily, aniž
by byly při tom nějak svéma stanovisku zadaly.

Tím vlastně jenom oplatily katolirkým
časopisům jejich taktní zprávy o úmrtí těch
kterých mužů svobodomyslných, zejmena dra
Jalia Grégra, za nímě do otevřeného hrobu ze
strany katolické a nejméně od biskupa Bry
nycha uebyl hozen žádný kámen, aby na rakví
jebo zaduněl.

Z té příčiny také nanejvýš překvapilo,
když najednou v pátek v ranním čísle „Ná
rodních Listů“ vyskytla se lokálka, jejíž styl
a ukrutnost křiklsvě prozrazovaly, že z redak
čních krabů nepochází. Její pan pisatel totiž
podetrčil zesnulému biskupu Brynychovi au
torství jakési brožurky proti p. dru Václavu
Matysovi z Nové Paky, který po čas svých
gymnasijních studií používal v Hradci Králové
pohostinné střechy klerikálního studentského
semináře a snad jenom z jistých osobních
neshod s novopackým furářem stul se vášnivým
ctitelem a životopiscem Husovým, aby suad
pana faráře poškádlil. Páně Matysovo husitství
sluší posuzovati jenom ze stanoviska lokálního.
Proto biskapo Brynychovi bylo docela lhostejno,
co pan dr. Matys na NovéPace vyvádí. Avšěek
někteří kněží, kteří celou tuto záležitost z blízka
eledovali a znali, panu dru Matysovi odpovídali
a jeden pod pseudonymem A. Z. Hradecký
napsal proti páně Matysovu Husovi jakousi
brožarku. Nevíme, jest-li pan dr. Matys nebo
někdo z jeho přátel upadl následkem tobo ve
„Slavomam“ a domýšlel se, že proti němu
„bojuval“ dokonce — biskup Brynych, který
však v celé věci ani prstem nehnul.

Tuto brožarku A. Z. Hradeckého připsaly
„Národní Listy“ v pátek na účet biskapa Bry
nycha a docela zbytečně daly se strhnouti
k polemice proti mrtvémn, na něhož proto
útočily ©bezdůvodně. Poněvadě bylo ihned

a vylrvalou součinnost svých kněžských spolu
pracovníků. Když mu minulého roku kněžstvo
Hradecké osobně v plném počtu k jeho jmeninám
přišlo složit: synovský hold, vyjádřil se skromně:
»Bez Vás, bez Vaší pomoci já bych nebyl nic.s
Tak mluví pravý hierarcha, který při vší své
vzorné bdělosti nemůže podceňovati rovnou snahu
jiných.

Jeho oddenost k stolci papežskému byla
vřelé, vroucí vírou produševnělá. Pří každé pří
ležitosti poukazoval na svou závislost na trůnu
papežském a poučoval, že bez spojení s Římem
by neznamenala jebo vrchnopastýřská moc nic.
Vůle papežova mu byla věcí svatou; před tou
vždy rád ustupoval do stínu, abv právo papežovo
v nejjasnějším lesku před zrekem diecésanů plálo.
Mobl býti na to hrd, že vlastní velikou pílí a zá
řivým příkladem ctností se vyšinul tak vysoko;
ale jemu stačila výbradně brdost ta, že z milosti
Boží a stolice Petrovy uznán jest za nástupce ve
likých apoštolů. Všecko jeho konání bylo prod
chouto a prosyceno kouzlem mysticismu katoli
ckého, jehož teplo zná jen ten, kdo si ho dobude
úsilnou prací a pokornou oddaností, aby v něm
dle naučení Kristova celou duši svou stápěl, Každý
týden přiklehával pokerně před zpovědnici, aby
milostí Boší, důkladným sebezpytem a dobrovol
ným pokořením království Boží ve svém «itru
lřil a upevňoval; odtud pak duše očistěná s tím
větší důvěrou vrhala se v boj s nepřáteli kříže,
V odění Božím, pod štítem Kristovým jest boj
sladký a účinný, neboť sám Bůh vede nebi zbraň.

Byl zvěčnělý diplomatem ? Z těžka přisvěd
čiti; bylt dušízcela otevřenou, přímou, vyjadřoval
-vé myšlénky za každé příležitosti bez parlamen
tárních obmyslů, dával nahlédnouti každému bez
vábání až na dno své duše, jsa přesvědčen,
že člověk dobré vůle vždy mu porozumí; byl to
— abychom užili slov Písma— pravý lsraelita
beze lsti, který reflektoval na upřímnost vzájem
nou. Nikoho nenechával v pocbybách o svých
pravých cílech, poněvadš doufal, še sympatie lidí
po pravdě dychtících budou na straně jeho I

v jiných pražských listech konstatováno, že
autorem oné brožurky biskap Brynych nebyl,
Jest dnes jasno, že se památcejeho stala v pátek
v „Národních Listech“ křivda. Máme za to, že
redakce „Národních Listů“ byla od někoho pod
vedena a svedena k činu, jaké ona sama nemá
v obečeji provádětí.

To bylo zapotřebí ma vysvětlenou v této
záležitosti uvésti.

Největší potěšení smrt biskupa Brynychu
zdála se působiti slavné a šikovné redakci
„Časn“, jejíž osvědčená noblasa jest všeobecně
známou. „Čas“ přinesl o emrti biskapa Bry
nycha zprávu, jejíž šlechetný pisatel neměl
v širokých svých ústech aní dosti slin, aby
podle svého spanilomyslnéhbo citu zesnalého
v rakvi dostatečně zlehčil. Poněvadž psn
redaktor „Úasn“ nemůže a vůbec není spůso
bilým rěkoho uraziti, zůstává docela Ihostejno,
co o biskupu Brynychovi list jeho napsal. Když
to i odpůrcí stanoviska Brynychova četli, tu
každému napadla bájka o mrivém lva, do
něhož známý ropresentant moudrosti kopal.

Vždycky čikovná redakce „Času“, která
ei vedajíc ke stolu obyčejně talíř polívky do
klína převrhne, balamutila v posledních dnech
své čtenářstvo tvrzením, že pisatel těchto do
pisů seděl v „Národních Listech“ a zároveň
psal do „Obnovy“. Pražský denní list může
něco podobného napsati jenom buď z vrozené
hloaposti nebo z vrozeného lhářetví, což
oboje jenom jemu jedinému může škoditi. Jak
„Čus“ itentokráte byl buď nevinně hloupý
nebo schválně lhavý, tomu svědčí fuktum, že
pisatel těchto dopisů přestalbýti členem re
dakce „Národních Listů“ na počátku roka 1893
a „Obnova“ začala vycházeti r. 1896, tedy o dvě
leta později.

Redakce „Času“ timto uvým sdělením
napsala opět zrovna takovou „bota“, jako kdyš
24. září tvrdila, že Bo stal Josef Šeuták redak
torem „Pražských Novin“ po Erbenovi a Jireč
kovi. Erben a Jireček nebyli nikdy chef.
redaktory „Pražských Novin“ a pak Šesták
přestal býti redaktorem „Pražských Novin“
r. 1861 a Erben umřel r. 1870 a Jireček až
v polovici let osmdesátých. Takovýmto spole
hlivým spůsobem informuje „Čas“ své čte
pářstvo!

Jak redaktor „Času“ dovede býti ušlech
tilým a jaký je „kavalír“, tomu svědčí tato
malinká aferka.

Ve čtvrtek dne 20. t. m., v den smrti
biskopa Brynycha, měl pisatel těchto řádků
jisté řízení v kanceláři kuihtiskárny páně Beau
fortovy, kam po chvíli veše) s viršínkem v ústech
a s nadšením ve tvářích pan dr. Herben.

Spatřiv zde pisatele těchto řádků, známě
jemným svým spůsobem, narážeje na smrt
Brynychovu, oslovil ho: „Tak ti umřel pro
tektor!“ :

„Tobě amřel větší protektorl“, odpověděl
mu pisstel těchto řádků, neboť „Času“ v bi
skupu Brynychoví zemřeljeden z nejvydatnějších

tehdy, kdy neoděje své myšlénky vypočitavým
krasořečnictvím a hladkou diplomacií. Vojín Kri
stův dle naučení (Spasitele nemusí mnoho pře
mýšleti, jak by měl mluviti k dosažení svých cílů,
poněvadž pravda ve svém jádru sama se hájí.

Víra byla zvěčnělému palladiem nejdražším
ajeho citlivou, měkkou duši trpce rozechvěl každý
útok v kterékoli formě podnikaný na odvěké
pravdy Nejmoudřejšího; poklad víry, jejž mu
církev k opatrování svěřila, nalezl v biskupovi
strážce nad jiné srdnatého. Zde neznal velepastýř
žádných ohledů, žádných rozbředlých kompromisů,
stoje neohroženě před spořádanými diky spolus
bojovníků s mečem vždy k boji botovým a po
siluje přátely své příkladem nejlepším. Sám jsa
na sebe velice přísný, neukládel nikomu vlc, než
sám konal. Za takým vůdcem pak se kráčelo se
skutečným, nelíčeným nadšením.

Údiv buditi musí všestránná činnost vzácného
muže, který současně dovedl k mnoba obzorům
zrak svůj vznášeti bez umdlení a dle perspektiv
jasně odpozorovaných mnohotvárnou a | zdárnou
činnost ráz na ráz vyvíjeti. Všude hylo znáti ve
vlasti naší světlé stopy jeho neumdlévajízích snah,
tax že každému děcku bylo jméno Bryoychovo
známým s milým. Žádné jméno ve vlasti naší
za jeho biskupování nebylo tak populárním jako
právě jméno biskupa Královébradeckého. Mnozí
ti, kteří při počátku jeho biskupské vlády proti
němu brojili, po důkladnějším nablédnutí do jeho
povahy změnili své stanovisko; a doufáme pevně,
Že v čase příštím památka velikého biskupa bude
našemu lidu ještě posvátnější než dosud,

Kéž krásné ideály, jež zvěčnělý s napjelím
všech sil v diecési ové šířil, naleznou i na příště
bojnost stetečných obranců ; kéžse podaří nástupci
biskupa Brynycha dílo předchůdcem vykonané
utvrditi a práce teprv započaté zdárně dokončiti |
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„Spolupracovníků“, jímž mob] stále blátem
amýkat a tím si ziskávat přízeň a předplatné
lidí, kterým se tupení biskupa Brynycha líbilo.
Když nyuí biskup Brynych umřel,ztratil „Čas“
avého protektora, jehož tupení a zlehčování
bylo proň vděčnou a vydatnou atrakcí před
platitelů a Čtenářů.

České přísloví praví: „Když bloupý Honza
nezmoudři do čtyřiceti let, tak zůstane hloupým
již už do smrti“. Proto nám také ani nena
padne od někoho čekati po čtyřiceti letech
nějaký rozum, když do čtyřiceti let jednal
jenom leda pro smích.

Obrana.
Závěť ndp. biskupa Brymycha. Biskup

Brynych objevil i při emrti avóho velikého šlechetného
ducha. Nezanechal sice po sobě hotových peněz, o než
by se sváděly famosní soudy, ale majetek svůj alo
šený v hospodářských podnicích odkázal vesměs do
brým účelům, z nichž právě celou třetinu obdrží děl
nický lid na panství biskupském. Jeden katolický ča
sopis poznamenal,že zesnulý biskupnepronikl v hloubku
socialních věd. Připouštime, de ueliboval si zesnulý
v nekonečném rozřeďování věelijakých národohospo
dářských systémů, ale za to byl mužem činn a řešil
otázku socialní prakticky. Nemařil čas poubými frá
semi, nýbrž organisoval, slučoval, budil a stavěl. V době
neuvědomělosti a v ochablosti platí více jeden příklad
nežli sto učených přednášek. Závěť zbanulého doká
zala, že pojímal socialní otázku v celé hloubce jejího
významu. Biskup Brynych neměl oršem tak hlubokých
vědomostí sociologických, jaké se vyžadují na pro
fessorech sociologie, ale i ve svém pokročilém věku
měl rozbodně dobrý přehled ve vědě socialní poměrně
mladé. Pro bnatí křesťansko-socialní v Čechách vy
konal tolik, že Činnost jeho vynesla mu v jistých
krazích potopný, ale v lidových vratvách čestný název
dělnického biskupa. Otázka eocialní pojímal biskup
Brynych více srdcem nežli rozumem a proto jeho pod
niky směřující ku zlepšení společenských poměrů dý
chaly příjemným teplero. Nezdravé společenské i vý
robní poměry nynější byly zaviněny ne tak nedostat
kem rozumu jako nedostatkem srdce a proto ku vy
léčení těchto socialních běd jest potřeha více vřelých
srdcí nežli spekulujících hlav. Společnosti naší scházejí
heroové křesťanské lásky, suchých filosofů mázne pře
bytek. Máme dostatek dobrých národohospodářských
theorií, ano i dosti prospěšných zákonů, ale máme ne
dostatek lidí, kteří by se chtěli těmito zákony spra
vovati. V naší požitkářské době vykoná větší kua 80
cialní práce příkladný čivot obětavého av. Františka
nežli tlustá kniha přemoudřelého Kanta. Tím ovšem
nechceme bráti v lehkost stadium pocialních věd a
také tím nepřiznáváme, že biskap Brynych na toto
etudium nedbal, Sám otázku socialní bedlivě studoval
a postaral se těž o to, aby i duchovenstvu diecésní
otázku tuto studovalo. Dle své zkušenosti můžeme
napsati, že to bude ještě dosti dlouho trvati, nežli ai
i mladší generace osvojí výši, na níž stál zesnulý
biskup svými sociologickými vědomostmi.

Politický přehled,
Vídeňský parlament je už zase ve znamení

smlouvání se, Najednou jako ze spánku povstali
něm. vůdcové lidové strany ze zemí alpských,
zahoukli na něm. bratry své do Čech, oni že ne
ústupností svou překážejí pravidelnému rozvoji
pohtických poměrů. A donutili jaksi německé
vůdce z Čech mimo Všenémce, aby svolali spo
lečnou schůzi, na níž by se pojednalo o pod
mínkách shody s důvěrníky české národnosti. Po
rady takové konaly se už dvě,

Překvapilo, že poslanci něm. jsou si pojednou
vědomi velké zodpovědnosti, jaká na nich spo
čívá, a jsou ochotní podati návrhy, jež vzhledem
k národním prospěchům daly by se provésti,
V listech něm. Němci z Čech oslavováni jsou nyní
jako vzor smířlivosti a péče o nerušený chod prací
parlamentních.

Všeněmci chystají se opět rozpoutati prudké
agitace proti oněm Němcům, kteří by chtěli uza

jha shodu s Čechy před uzákoněním státní něminy. —
Nedojde-li při konferentich ke sbodě, padne

prý zodpovědnost jedině na Čechy, kteří se proti
neoprávněným něm. požadavkům stavějí odmítavě,
Ném. pokrokáři dokonce dožadování se českých
poslanců o zadostiučinění prohlásili vyděračskou

politikou. :
Dle všeho čeští poslanci mají býli pohrůž.

kami donucení k povolnosti a pak sliby uchlá»
choleni. Tak zvaná vnitřní úřední Čeština, jíž se
naši poslanci domáhají, není prospěchem, ale vlastně
národním poškozením, ježto jejím schválením byly
by protrženy zásady něprosté rovnoprávnosti.

Povolí-li se Čechům úfední češtinu, žádají
Němci o národnostní ohraničení sporných obvodů,
o zřízení krajských správ a o národní kurie sně
movní s právem veta. Za takových podmínek
ovšem nenastane nikdy smír.

Dne 25. listopadu zabývala se posl. sněmovna
pilným návrhem posl, dr. Kramáře, jímž byla
vláda vyzvána, aby bezodkladně sdělila své úmysly
vzhledem k úpravě učitelských pletů u o zemské
dávce z piva v Čechách. Min. předseda dr. Kčórber
odpověděl, že v tomtu čase zmíněná předlohu ne
může býti schválena, an musí býti vzat zřetel ke
státu a jeho potřebám a k dělnosti parlamentu.
Čechy jsou vládě »popelkou«, ale bez té epopelky«
vyschly by zlaté prameny, jimiž se celá naše říše
vydatně napájí.

Do 1g. prosince bude zasedati poslanecká
sněmovna, ale dle všeho nečinné. Bez svolení čes.
poslanců nedostane se ani jediné vládní předloha
na denní pořadek.

Nasnovém sněmu vorarlberském zasedati bude
20 spojených křesť. sociálů a konservativců, kdežto
něm. pokrokářům připadly jen 4 mandáty.,

Přičiněním Spoj. států ssveroam. uzavřen
mír mezi vládou republiky Kolumbijské a povstalci,
jimž zaručena amnestie.

Četné rodiny boerské stěhují se z Transvaalska
na blízký ostrov Madagaskar.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce m. ©. Katolická Jednota ae

hraje dne 30. listopadu dějepisnou činohru „Pro kříž
Kristův“ od J. Flekáčka ve 3 jednáních s proměnou.
První a drahé jednání odebrává se dne 27. prosince
r. 1619, třetí jednání v listopadu 1620. Ceny míst
obyčejné. Začátek o půl osmé hod. večer na Rabštejně,

2 Libice m C. Na den 30. listopada v ne
děli pozván do zdejší jednoty vp. Jiří Sabula z Hradce

Králové, který prosloví poučnou přednášku o Karlu IV.,otci vlasti. .

Zprávy místnía z kraje,
Správa osiřelé dlecése. Die platných

přidpisů církevního práva atává se kathedrální kapi
tola po smrti biskupově dědicem všech práv biskup
ekých do té doby, dokud není nový biskup v úřad
svůj naveden.Tato biskopská zděděná práva vykonává
kathedrální kapitola zvoleným ze svého středu kapi
tulárním vikářem. Volba téhož musí býti provedena
během 8 dnů po došlé zprávě o úmrtí biskopově,
neboť by ztratila kapitula delším průtahem příslušná
práva, kteráž by přešla na metropolita (arcibiskupa).
Zvolený kapitulární vikář má tutéž pravomoc jako
biskup vyjímajíc úkony avěticí, protože svěcení bi
skupské na kapitolu nepřešlo Může tedy kapitalární
vikář dispense od překážek manželských adíleti, die
cési visitovati, soudní a trestní pravomoc biskupskou
vykonávati, cizím biskupům ku biřmování pravomoc
udíleti atd. Jest tedy úřad kapitalárního vikáře velmi
důležitým a zodpovědným. Hodností touto pověřen
byl minulou sobota odnejd. kathedrální kapitoly J. M.
vadp. prelat Dr. Alois Frýdek, jejž v čele dočasné,
po případě i trvalé správy hradecké diecése pozdravil
by radostně každý diecésan, jenž wnělpříležitost se
zuati vzácné duševní dary a ryzí povahu tohoto
skromného hodnostáře. Jeho Milost vsdp. prelat Dr.
Frýdek slaví právě 24. prosince t. r. sedmdesáté své
narozeniny v hodnosti, která jest knězi bez biskup
ského svěcení nejvýše dosažitelná. Rozmnoží tedy vedp.
prelat Dr. Frýdeu uvé nepočetné záslahy o hradeckon
diecési ještě v jeseni svého života novým projevem
své příkladně obětavé práce, k čemuž přejeme mu
hojně Božího požehnání.

Slavnostní regulem su —biskupa
Brynycha sloužil v úterý o 9. hodině vys. důst.
p gener. vikář dr. Al. Frýdek za přítomnosti kupi
taly, zástupců zdejšího politického úřadu, úřadů ze
měpanských, vojenských, samosprávných i školních
v kathedrálním chrámu av. Ducha. Účastenatrí bylo
imposantní.

Z Besedy. Jubileum Besedy původněku dni
30. t. m. chystané z naléhavých příčin odloženo.—
V aobotu dne 40. listopadu t. r. pořádá Beseda pra
členy společenský večer s pěvecko-hudebním progra
mem. Začátek o půl 8. hod. Po programu volná zá
bava při hudbě.

Beperteire Klicperova divadla
v Hradci Králevé od 28. listop. do 4. prosince.
Dnes v pátek: Majitel hutí. — V sobotu: Krásná
Helena, operetta s voj. hudbou. — V neděli odpol.:
Lesní panna od Tyla, večer: Ve znamení kříže, nen
sační novinka dle rom. „Gao vadis?“ — V pomdělí:
Vídeňačky, vesoloherní novinka. — V úterý: Princ
Bebe; příjem p. Kopeckého. — Ve středu: Kráska
2New-Yorku,americká operettní novinka. — Večtvrtek:
Ve znamení kříže.

Momnstre-Kemeort + Adalbertina byl od
řeknat pořádajícími důstojníky sa příčinou úmrtí ndp.
biskupa Edvarda Jana.

Falešné dvacetikormny. Vzdejšímměstě
v posledním čase dostalo se' do oběhu několik faleš
ných papírových dvacetikorun. V rozšiřování jich jest
podezříván neznámý mladík prostřední postavy, ble
dého obličeje se avětlým řídkým vousem a brojlemi,

odšný tmavošedým oblekem (havelokem) a flutýmistřevíci. :

Dary. Město Chrast věnovalo na místo věnce
na rakev Jeho Milosti ndp. biskupa Eduarda Jana
Nep. Brynycha místním chudým K 40— a p. MUDr.
Karel Schmoeger v Chrasti K 20-— chudým ditkám

školním: — Dle posledníhoHu J. BM, bylo rdenřadě. rozděleno K 100—
mezi chudé. — Na uctění památky J. M. biskupa
Královéhradeckého Edy. J. Brynycha věnoval rodék
Kutnohorský dp. V. K. polévkové nadaci nčitele Ha

vlíčkaln Kmístověncena rakov.—Nejmenovaný
daroval místo věnre na rakev Jeho bisk.- Miloati 30
K na. Adalbertinum.

Sonstrastné projevy mad úmrtím
náp. biskupa Brynycha. Nejdůstojnějšíka
thedralní kapitole projevili soustrast buďústně aneb
písemně následující hodoostáři a korporace: Jeho c.
a k. Apoštolské Veličenstvo císař a král František
Josef I., J E. ministr kalta a vyučování Hartl, J. E.
ministr Dr. Rezek, J. E. místodržitel hrabě Couden
hove, J. E. kardinál arcibiskup Skrbenský, J. E. kar
dinál arcibiskup Grascha, J M. kardinál arcibiskup

Kopp, papežský nantias Talianí, J.M. BiekoeScbobi,J. M biskap Říha, J. M. kníše arcibiskup Kohn,J.
M. biskup Bauer, J. M. světící biskup Kalous, JM.
avětící biskap Krásl, J. M avětící biskup Frind, pro
bošt vyšehradský Dr. Karlnch. opat Dr. Brano Útvr
tečka, velmistr kříšovníků Marat, Apoštolský polní
vikariat, metropolitní kapitala v Praze, metropolitní
kapitula v Olomouci, královská kathedrální kapitola
vBrně, kolegiátní kapitula na Vyšehradě, kollegiátní
kapitula v Kroměříži, professorský sbor c. k. theolo
gické fakulty v Praro, za klub českých velkostatkářů
ne říšské radů: kníže Bedřich Schwarzenberg a Arnošt
hrabě Sylva Tarouca, sdražení katoličí poslanci na
říšské radě: Dr. Stojan, Dr. Hraban a Dr. Koudela,
prine Schanmbarg Lipp», kníže Hohonlobe, hrabě
Vojtěch Schonborn, hrabě Karel Ervín Nostitz, kníže
Thurn a Texis v R-zně, hrabé Jan Harrach, hrabě a
hraběnka Černínovi, brabě Sternberg, hraběnka Anna
Stubenbergova, hraběnka Stadionová, baron Pariech,
baronka Dobřenská v Potštýně, šlechtic Šebek, baron
Hrubý, velkostatkář Mettal, velkostatkář HagoVibard,

velitelatví 9. armádního boro eBonorn šlech: tt/„Karl jménem důstojnictva hradecké posádky, důstoj
nický sbor pěšíbo pluku č. 18. a 49), c. k. finanční
prokuratura v Praze. (Pokračování).

Ze Všeodborovéhosdružení v Hradel
Králové. Schůze rozhodčí rady 23. listopadu.
Přítomní pp.: Urban, Pochmon, Lněnička, Zoubek,
Andriik, (Růžička), Polák. Starosta Urbau vzpomíná
nejdp. zemřelého biskupa Brynycha a klade všem na
srdce, by jeho snahy vštípili si hlaboko a pozname
nává, že úmrtím jeho ztrácí Sdražení mnoho,jelikož byl
jemu velkým příznivcem. Plenární schůze bude 14,
prosince o půl 2. bodině v Hradci Králové, na níž
jsou pozvány obě strany křest. sociální a ústřední
sdražení katol. jednot v Čechách. Bude se jednati
o změně stanov a ustanovení. Lékařské listy spolu
jako stvrzenky, sestavené tajemníkem, schváleny a
tento týden se rozešlon. Upozorňuje se ještě jednou,
že se musí celý příjem zasílati ústř. pokladně, z níž
se k vůli lepšímu přehledu knih dějí vydání, jelikož
s tím též nejsou skoro žádné výloby spojeny. Dopis
Ústeckých se odkazuje plenární schůzi a připomíná
se jim 8 13. stanov. Parník: Morávkovi nemůže se
za nynějšího stava podpora uděliti. E. Řebákovi vle
vují se 2 měsíce, které se mu nebudou Ččítatido
členství a ostatní masí doplatiti. Úpic=: E, Kopecké
vyplacena podpora (porodné) 4 K; J. Astrovi 8 K;
R. Pišl a Lelková obdrží podporu, až dojdou stvrzenky,
přímo od ústř. pokladny. Týniště: J. Krboví v nemoc
dává es za 4 dni 4:56 K. Hliasko: J. Štyrský v ne
moci za tento týden 8 K. Horní Jelení: Mikysa v ne
zam. 8 K, Kubíček má zaplaceno příspěvků v ústř.
pokl. 43 (po vysvětlení ee teprv podpora zašlo.) Upo
zorňujeme, že při hlášení v nemoci neb nezaměstna
nosti nelze doplatiti dlubající příspěvky « nárokem,
nýbrž bez nároku podporya z této příčiny bude brán
zřetel jen na zaslané pokladní lístky do ústř. pokladny.
Sušice: Béře se na vědomí zvolení předetavenstva.
Šíma neobdrží podporu, jelikož při posiedním výhozu
zaslaném před 14 dny měl zaplaceno 35. týden. Upo
zornění jako v H. Jelení. Náchod: Samková v nemoci
8 K. Litomyšl: Vítková v nem. 8 K. Kladno: Krato
chvíl v nezam. 8 K. Právní ochrana 30 K. Vyslovuje
se uznání za vzorné vedení pokl. listin s přihlaš. listů
v Cholticích, Hlinska, Rychnově, Úpici. Přijati členové:
Kutná Hora: Davídek II., D. Jaškov III., V. ápek I,
J. Pokorný I., A. Střemcha III., J. Skokan HL., J.
Motl I., A. Hrdinová II., J. Hrdina I, M.NečasováII.,
J. Malý III., C. Matěj II, V. Bartůněk III. Náchod:
V. Rýdl I. Choltice: J. Dvořák L, V. Samek H., F.
Holub II., J. Baborka II. Ústí n.0.: A Štentejeká LI.
Nové Město: J. Hončl III. Parník: J. Ryšan III.
Vamberk:. dp. Sedláček, kaplan. Upozorňujeme, by se
užily při podporách novó zaslané stvrzenky podporo
vací, bes nichž nebude brán zřetel na podporování.
Dosud nedošly z 10ti odboček výkazy, z některých až
2 měsíce.

Z Proseče. Trachlivá zvěst rozlétla se mi
nulý čtvrtek městečkem naším. Veliký svon našeho
chrámu Páně av. Mikuláše hlásal smutně zpráva, že
náš milovaný biskup jest mrtov. Každý z katolíků,
kdo zprávu tu zaslechl, zachvěl so a alza bezděčně
vytryskla mu z oka. Bylť nám zemulý biskup tak
milý, tak známý, jako málokterá osoba. Trávil totiž
v Proseči jako profesor bohosloví s později jako ka
novník kapitoly Vyšebradské veškory avátky, téměř
celé prázdniny. Lnul velice k upřímnému drahu svému
dp. Al. Kopeckému, faráři Prosečekému, nyní děkanu

Novohradskómu. Lid katolický těšil se na hluboká,
dojemná kázení p. profossorova ikanovníkova; ko
stelíček při kázaních býval jak nabit. A bude tomu
o novém roce právě 10 let, kdyš milý kenovník po
výšen byl za biskupa, prodlévaje sde na svátcích
vánočních. Byl na kazatelně, kázaní právě skončil,
kdyš mu byl přineson telegram, ve kterém oznámeno

bylo jeho povýšení na biskups. Když přečetltelegram,udělil akromoč lidu správu ta sám takto: „Drazí kře
stané! Dovídám se právě, de z Milosti Boží jmenován
jsem biskapem královéhradeckým!“ Lid radostí se
rozplakal, když zvěděl, kdo ne stal vrchním pastýřem
jeho. Jako biskup již aemohl tek často do Proseče
jesdívati. Ale i při procházkách svých s letního sídla
Chrasteckého nejraději chodil.neh jezdil na prochásku
ku Stračíno, odkud kochal se aspoň pohlademv tu
stranu, kde ležela milá jemu Proseč. Prvébiřmování
v jeho diecési bylo v Proseči. V jaké lásce u zdejších
katolíků byl, sřejmo z toho, že právě ve dnech —
kdy v rakví ležel — o jiném ae nemluvilo, nef o ze



snalém biskupa. Zármaotek zalebl i do té nojcbodlí
chatky, pláče o milého biskapa lid dospělý i ditky,
které bo znaly. Zespulý pan biskup byl také majite
lem domu v Proseči. Prrého patra užívá dlouhá již
léta katolická jednota Svatojosefská. Chodina zdejší
ztratila v zesnulém velikého dobrodince, studující
ztratili příznivce i rádce, celá kolatnra ztratila zbož
ňovaného vrchního pastýfe. Budiž mu věčná pamět!

Ze Želiva. Nenadálň zpráva o úmrtí nejdp.
biskupa, kterou jsme zde nejprvé pouze z pražských
úředních novin zvěděli, jak všude jinde, tak i zde pře
kvapila a bolestně dotkla se každého tou měrou, že
jeme jí z počátku ani víry přiložiti nechtěli. Když
„věak ee smutná zvěst i jinými novinami potvrdila,
ustanovil ndp. opat Ferdinand Bursík, jenž pro ne

-pevné zdraví nemohl se sám oa pohřeb vydati, by dvu
členové kláštera vipp. P. Kosmas Pytlík a P. Milo
Záruba pohřbu 80 zúčastnil a sám sloužil v den po
hřba, dne 24. t. m. za zesnalého vrchního pastýře
pontifikáiní „Reguiem“, při němě zdejší Cyrillská Jed
nota zapěla skladby od Křížkovského, Witta a Schěpfa.
— Budiž Bůh štědrým odplatitelem na věčnosti zvěč
nělému apostolskéma arcipastýři, jenž neohroženým
bájením nejdražších statků člověka a neúmornou čin
ností sám sebe jako avíce hořící na oltáři strávil a
obětoval, za vše, co k Jeho cti a slávě a ku spáse
věřících pro svou diecési, pro vlast s církev přes
všechen nevděk těch, jimž dobře činil, vykonall —

Z Nového Bydžove. Smutnázvěsto úmrtí
nejd. vrchního pastýře biskupa Edvarda Jana nejen
že překvapila, ale bolestně všech ae dotkla. Vždyť
zesnalý p biskup ještě v září roku minulého zavítal
k nám v plné efle, aby ochotně posvětil nový kostel
hřbitovní. Dosud vzpomínají všichni jeho laskavéhoa
a přívětivého chování, které mu získalo srdce všech.
Nad to byl nejdp. biskup zde znám z lat dřívějších,
kdy jako professor v hradeckém semináři často Bydžov
navštěvoval a zde kázával. Proto když roznesla se
zpráva o jeho úmrtí, všeobecná jevila se noustrast
ve vrstvách inteligence i lidu prostého, věude vzpo
mínáno vděčně jeho horlivosti a obětí, zvláště však
oddané lásky k českému národu. V úterý dne 25, list.
slouženo bylo v děkanském kostele vdp. bisk. vikářem
a děkanem P. Josaf Šrámkem za asuistence místních
kaplanů zpívané reguiem, k němož dostavila se alav.
městská rada s parkmietrem Fr. Seidlem v čele, dále
všecky úřady zeměpauské, žáci školy hospodářské se
svými učiteli a četné zástupy věřících, aby vroucí
vysílali modlitby za zemřelého milovaného biskupa.
Památka jeho dlouho bude trvati v ardci všech.

V Lukaviel u Kyšperkana četněnavštívené
schůzi rolníků přednášel v neděli dne 23. listopada
dp. Ant. Zámečník, farář z Praskačky, o užitku ovoc
nictví a o pěstování ovocného stromoví. Dp. řečník
mlavil tak poutavě a přesvědčivě, že posluchači očí
s jeho úst nespouštěli po celou skoro 2 hodiny trva
jící přednášku. Jest naděje, že jeho slova, jimiž po
vzbuzoval přítomné k užitečnému a učlechtilému za
městnání ovocnářskému, se neminou s výsledkem.
Dobře ss zapsal důst. pan řečník do srdce všech,
takže projevováno přání, by k nám častěji zavítal a
přednášku konal. Odporučajeme dp. faráře jako od
boratka i jako dobrého lidového řečníka všem bratřím
rolníkům, aby ho co nejčastěji do svých hoapodářských
schůzí volali, hojně z jeho vědomostí čerpali a dle
vzácných jeho rad se řídili. Vzdáváme tuto veřejně
důstojnému panu faráři za jeho obětavost ardečný dík!

Různé zprávy,
Dnešní čísle Obmovy vydáno v značně

rozšířeném nákladu, abychom mohli vyhověti četným
objednávkám již došlým i příštím. Budoucí číslo Ób
novy bude věnováno též z větší části památce zvěč
nělého biskupa; vydáme je též u větším počtu, (1
exemplář za 20. b.)

Svůj k svéma u Němeů. Němečtíučenci
a umělci cestují velmi mnoho křížem krážem Italif
a Řeckem, bádajíce tam po klasických památkách, a
umělecké své vlohy etndoráním uměleckých děl
starých zdokonalujíce. Tím mnoho peněz německých
přichází do Italie a do Řecka. Aby se však německé
peníze zbytečně nedostaly Italům, zřídili ei Němci na
místech jimi četně navštěvovaných německé hotely a
hostince. Dávají tam tedy peníze vydělat zase jen
Němcům. To je praktické národohospodářetví. Nás
Čechů též mnoho cestuje na Jib, na východ i na
západ. Což abychom měli také své hotely v českých
rukou na př. v Pešti? Co Čecbů do roka se tam
vystřídá v obchodních záležitostech a musejí dávat
peníze Maďarům, neb Němcům. Tak také i na jiných
místech. Dobrým příkladem jsou nám Češi v Karlo
vých Varech, zřídivší sobě „Český dům“. Podrobněji
o těchto otázkách uvažuje zajímavým svým způsobem

Pokaotu expert Ant. Stiller ve svém spise „ŠťastníJednotlivci a různé bospodářské úvahy.“ Spis vydán
kým obchodním museem v Praze. Cena vázané

tjmihy 270 K. Pro praktické obchodnía národohospo

čápřaké myšlénky a zásady ve epise tom vyložené„ vřelenaň upozorňujeme. Spis jest příhodný jak jed
"notlivcům, obahgdníkům i bospodářům, tak i spolkům
rejmena do knihoven.
-Z pošty. Dle výnosu o. k. ministerstvaob

chodu ve Vídni ze dne 4. listopadu 1902, č. 05.882
smí býti používány počínajíc 1. lednem 1903 toliko
blankety poukázkové, po případě poštovní průvodní
adresy s poukázkami dobírkovými, vydané nově na
základě výnosu c.k. ministerstva obchodu ze dne 13.
Července 1909 č. 29.444. Veškeré poukáskové blankoty
a průvodní adresy s poukáskami dobírkovými, která
anad strany v rakon mají, vyměňovány budou až do
15. ledna 1008 u každého c. k. poštovního úřadu za
formuláře nového vydání. Po 15. ledna 1908 výměna
taková více dovolena není.

Ve znamení sbírek. Sbírkanasbírkuse
hromadí a zapomíná se, še takováto hromadné uklá

"dání vlastenecké daně pomaln soelabuje vlastenecké

nadšení. Na všecko dáti každý nemůže, a pro co 60
rozhodnouti, když jednotlivé vlastenecké podniky
enaží se důležitostí urou vespolek sebe předsti
hnouti? ©Ovšem mládeži, té naději naší, náleží
budoucnost, ji třeba především podporovati. Ze
třeba nápravy. | Vhodným ponukoutím měla by
se zavósti všesbecná a řádně vedená sbírka menších
obnosů, případně jen 2baléřová. Z této všeobecné sbírky
oddělovalo by se na různé účely. Takovým způsobem
mobli by ei na př. Vídeňští Čechové sami postaviti
několik koatelů u škol. Kdo počne jenom s dvoubsléřem
měsíčné, dopočítá se ročně při statisících občanů
znamenitých obnosů. Jedna nebo dvě obce o 2000
obyvatel krojosrovými ebírkami vzmobli se během let
na zřízení vlastní dacbovní správy, vystavivše sobě
kostel a zHdivše fond na vydržování faráře. A milionový
národ by se podobným způsobem nedodělal úspěchů?
— Ústřední Matice Šk. spravuje, vydržuje aneb pod
poruje 5 středních škol: gymnasium v Místka, reálku
v Olomouci, gymnasium ve Výškově, vyšší gymnaniam
v Zábřeze Ň 4 středních školách Ú. M. Š.spravo
vaných zapsáno letos úhrnem 922 žáků, proti loňska
o 216 žáků více Škul obecných vydržuje Ú. M. Š.
v Čechách 41, na Moravě 4, ve Slezsku 2, do nichž
zapsáno letos 6217 žáků, o 434 žáků více než loni.
Na opatrovnách, jichž Ú. M. Š. vydržuje 52, zapsáno
jest úbrnem 4530. dětí. Na školách | placených
z pokladny Ú. M. Š. působí 2 Feditelové, 11 profesorů,
49 uprávců škol, 61 učitelů, 60 pěstounek a 48 opa
trovnic. Mimo to za remuneraci vyačuje náboženství
20 katechetů. Výdaje Ú M. S. rozpočteny jsou ročně
na 739.000 K. Pomoc v každé době tu potřebnou. —
Vzhledem na bifžící ae dobu vánoční volají výbory
Ústřední Matice S.. Nár. jednoty Pošumavské a Nár.
jednoty Severočeské k lidem dobré vůle o nějaký
dárek na chudou mládež v místech smíšených a ná
rodně ohrožených. N jednota Sev, vydává ročně přes
26000 K vánoční nadílky, N. jednota Poš. pak přes
15.000 K. Srdce soucitných také zde se nezatvrdí. —
Všeobecná sbírka národní na stavbu důstojného di
vadla v Brně má vynésti na Moravě 600.000 K.
v Čechách rovněž tolik. K vlastenockému povznesení
Moravy je čsské divadlo v Brně nutné.

Velmistrem křížovnického řádu
zvolen 20 hstopadu v řádovém domě v Praze vdp.
Frant. Marat, dosavadní řádový sekretář. Nový vel
mistr je Čechema narodil se r. 1649 v Počepicích a
Sedlčan. Obírá se pilně studiemi starožitnickými a
historickými. léž je pečliv o znovuzřízení atarobylého
kláštera bl. Anežky České na Františka.

Mikuláš Aleš, jeden z nejrázovitějšíchče
ských malířů, 18. listopadu slavil svoje 50, naro
zeniny. Aleš vlastně nemaluje — pooze kreslí. Místo
barev stačí mu úploč uhel, křída, tažka a péro.
V kalendářích, různých obrázkových časopisech a j.
shledáváme 8e s jeho rázovitými kresbami, jimiž ze
vzpomínek budí obrazy z českých dějin a ze slovan
ského života; patří celý národu našemu. Nic společ
ného nemají (píše V. Mrštík) s tak zv. moderním
umělkováním jeho kresby a přece tolik modernosti je
v nicb, té pravé, srdcem ohřaté posgie přítomného
i starobylého života, jebož tajemutví a kouzlo je ote
vřenou knihou pouze pro oko opravdu posvěcené. Jak
nesmírně vysoko stojí Aleš právě tou svou nehledanou,
= prrního zdroje poznání cítěnou uaivitoa svého vý
rázu nad všemi i cizokrajnými umělci, kteří umělou
a rafinovanou primitivností dělatí se snaží — divy!

Rakouská liga ku potlačení ob
chodu s dóvěčaty byla výnosemministerstva vni=
tra ze dne 12. listopadu č. 16.816 úředně povolena.
Dobročinný ústřední spolek tento pro království a
země na říšské radě zastoupené má za účel omezení
obchodu a děvčaty, lákání těchto do ciziny, jakož i
zlepšení prostituční otázky v Rakousku vůbec. Spolek
bude zařizovati poučná a výstražná oznámení na vo
řejných míečech, adíleti bezplatně rady a pokyny,
jakož i intervenovati ve všech nutných případech a
úřadů, osvobozovati oběti z rukou lidokopců a dáti
jim ochrany právní, udíleti odměny za důvěrná zdě
lení všech, jež se obchodem tím, jakož i kuplířstvím
vůbec zabývají, pořádati kočající přednášky a schůze,
vydávati poučné spisy, zřizovati asyly pro chudé,
slažbu hledající dívky, jakož i pracovati společně se
spolky, jichž účel e účelem ligy těsně souvisí (spolky
ženské, pro zřizování asylů, pro bezplatné opatření
práce atd.). Jelikož k dosažení vytčeného účelu nutno
jest nejen činné ale i hmotné podpory, obrací se prae
eidiam ligy k veřejnosti s prosbou, by tato laskavě
jak četným přistupováním za členy, tak i milodary
spolek podporovala. Členem může býti každý bez roz
dílu pohlaví, národnosti, stavu a bydliště. Členové
řádní platí ročně 3 K, přispívající 10 K neb jednou
pro vždy 200 K. Jest se nadíti, že česká vefejnost
zvláště bude se zajímati o inetituci tuto, jelikož bo
hužel, jak statistická data ukazují, největší procento
tohoto nešvaru na země koruny časké připadá a jest
tudíž v zájmu české veřejnosti kdykoliv a kdekoliv
pomocnou rukou epolku přispěti. Veškeré dotazy zod
povídá, pokyny a rady udílí, požádání o intervenci,
důvěrná sdělení, členské příspěvky a milodary přijímá
necretariat der „Oesterreichiachen Liga zar Bekiimp
fang des Mádchonbandels“ ve Vídni I (Známka na
odpověď budiž laskavě přiložena).

Bota na kolečkách. Jest to nejnovější
vynález, který má konkurovati 8 automobilem a velo
cipedem. Bota na kolečkách připevní se na chodidlo
nohy, odkud vedou dvě roury kocelové těžké nádobě,
kterou jezdec na řemenech nosí přivázanou na zádech.
V nádobě jest buď kyselina uhličítá, buď stlačený
vzduch. Když jezdec přitlačí palcem, otevře ventil,
kterým z nádoby přitéká kyselina uhličitá, jež tlačí
na píst, který v pobyb uvede kolečko pod -nohou,
načež jezdec ee pohybuje v před. Pohyb trvá tak
dlouho, dokud pfet přítokem kyseliny uhličité se po
bybuje — zdvihne-li jezdec palec nahora, unikne
ventilem kyselina, píst se zastaví a kolečko přestane
se samočinné pohybovati. Jezdec pracuje oběma nobama
a jak chce, reguluje přítok pohonné síly. Na vynálezu
tomto — píše „Kčl.-Z.“ dalo by sezlepšiti, kdyby
nádoba na zádech nebyla tak těžká a kdyby k pohonu
ee mohlo užívati jiné síly, než-li kyseliny uhličité.

Češi v království Saském. Jenk české
mateřské řeči přiznalo se v Sasku 10 tisfc lidí. K ně
mecké a současné i české mateřštině přihlásilo se přes
20 tisíc obyvatelů. I můžeme z toho souditi, že v krá.
lovatví Saském je přes 30 tisíc Čechů, tedy více uež
Lužičanů, jichž je v krajském hejtmanství budyšinském
28.797. Češi jsou hlavně ve městech. „Sdostmark
Verein“ působí od lonska proti „přívalu Čechů“ do
Saska.

Udělení patemtu. Uměleckýzávod c. a k.
dvorníhofotografa J. F. Langbanse v Praze ob
držel tyto dny patent na vynalezený jím aparát pro
fotografické přijetí při světle umělém od královakého
uherského patentního úřadu.

Lurdy. Na dar národa českoslovanskéhodo
svatyně v Lardech poslal z Ameriky p. Jos. Dozbala,
bývalý rolník v Zahradě u Tišnova, 80 K 23 h ja
kožto sbírku mezi známými a přeje, aby se potřebný
obnos 30.000 K brzy sešel. Do 16. list. b. r. sešlo
ae a slíbeno 19.800 K. V tom doposud není súčast
něno jedenáct set far (r. 1900). Kéžatane se sbírka
tato věsobocnou tak, aby každý aspoň něčím přispěl.
Další milodary přijímá Leopold Kolísek, farář v Před
klášteří u Tišnova na Moravě.

Listárna redakoe.
Slovo mašim pp. dopisovatelům.

Letošním rokem došlo nás několik již zpráv, které
spočívaly baď na povrchní aneb na docela mylné in
formaci. Následkem toho přišli jsme do nemilých roz
paků Kdo jest přítelem listu, nechť nám podává čistou
pravdu beze všeho zabarvení, jinak nám jenom škodí.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 22. listopadu 1902. 1 hl.

přenice K 12-00—1260, šita K 10:-——1040, ječmene
K 760- 820, ovsa K 6 20—6780, prosa K 10——10"50,
vikve K 10-——1100, brachu K 11:00—2300, čočky
K 2200—2600, jahel K 18:00, krup K16:00—40'00,
bramborů -K 2-20 —2'60, jetelového semene bílého
K 96:00—111-00, jetelového semene červen. K 0000
—00'00, máku K 28:00—30*50, Iněného semene K 800
—000, 100kg. žit. otrab K 1125, pšenié. otrab K 10'00,
1 kg. másla K 1:80 —2:00, 1 kg. sádla vepřového K
1-80—200, tvarobu k 0-28—n-32, 1 vejce 7 b. |Jedna
kopa okurek K 0'00—0'00, jeden hl. cibule K
300—+'00, jedna kopa drobné zeleniny K U09—2'0,
1 kopa zelí 400—6'00 K, 1 pytel mrkve 100—1*70,
1 hl. švestek K 0:00 —0'00, 1 kopa petržele K 0:00—0'00,
1 kopa celere K 0'00—'000.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod oohranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu, dne 3. prosince 1902, o 2. hod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalberlinu“, Jiříkova tří

da č. 300 I. v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

Kathreinerova ee 0 0«
sladová káva Kneippova

Nejlevněji koupíte

ryby z říčné vody
ze sádek

Frant. Jiráčka ve Vys. Mýtě.
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Umělecký atelier- - 
sochařsko-štukaterský

JAN JIROTKA A SPOL.
-| v Hradci Králové

— doporačoje —

veškeré práce ornamenlální 1figu
rální na farady, dálepráce vnitřní
k výsdobě salonů, kaváren, vesti
bulů atd. Práce přímo namášené.

Kostelní opravy.

Výroba všech druhů sádrových soch. Výběr frontonů
nad dvéře a roset stropových.

Nejnovější zdařilé poprsí+ biskupa Rávarda
dama Hop. Brymycha; jako vhodný protějšek

odporučuje se též poprsí Sg. Ótes.

Král. Hradec. ©Plzeň. © Budějovice,

Oltáře, sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Sychrově (Ďechy), založena roka 1853.

Fotografie a nákresy u velíkém výběru na přání k na
“ hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení| Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

9C

Ri © (bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Výprachticích) E

NÍdoporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu [E
Hi svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
3 všect: kostelních paramentů,

praperů a kovového náčiní. u
M Cenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku [Č
: se Da požádání frabko zašlou.

CSTTZUSUnUUTIY JUZIMRUTISYEYZECUTUNTAKNLEFECETN

Bursa práce v Hradci Králové,
Všeodborové sdružení hledá místo pro pomocníka
sedlářského a sámečníckého a místo pro domov
níka nebo sluhy. gNa dotas odpoví správce burey

Tos. Polák st o Hradci Kr.
v bisk. residenci.

(K dotazům přiložen budiž korreap. lístek.)

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

dílnébo, iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocuého
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní spelečemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jeat třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekc:
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu,
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

* Při hromadném objednání větší výhody.
Též ma splátky bor zvýšení cep!

Dobré a vkusně provedené

060 o ě



Kočáry a sáně
nejnovější soustavy, práce solidní, cenylevné, doporučuje

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbraou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailií, v Král. Hradci nejvyšší vyznamenání, čes'ný
diplom 8 právem ražení zlaté medailie s korunou.

Díkůvzdání.
Všem, kdož nám za příčiou smrti našeho vroucně milovaného a nezapomenutel

ného manžela, otce, tchána a dědečka, pana

Lukáše Čechovského,
o. k. školníka ve výslužbě, majitele mnoha zásl. medalií atd.

jakýmkoliv způsobem upřímnou soustrast projevili, vzdáváme tímto

své nejsrdečnější díky.
Zejména vzdáváme svůj nejoddanější dík veledůst. pánu J. [Veverkovi, pro

fessoru náboženství, za ochoto a laskavost při výkropu drahého zesnulého, sl. sboru
professorskému a učitelskému o. k. paedagogia za vzácnonúčast, PP. kan
didátům učitelství za předneseuídojemnýchsborů smutečních,sl. sboru vojenských
vysloužiloů za hjnou účasta za hudbu,všem P. T. šlechetným dárcům skvost
ných věnců a kytio, jakož i váženému P. T obecenstvu, které našeho drabébo
zesnulého na poslední cesté doprovodilo v tak bojném počtu.

Povinný dík vyslovujeme panu MUDra A. Baťkovi, dále pak ot. rodinám,
které jskýmkoliv způsobem ochotně nám v těžkém bolu přišly vatříc.

„Odplat Vám Bůh!“
V Hradei Králové, dce 25. listopadu 1902. Terezie Čechovoká.
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Soáj k svému!
Žádné cenníky tllustrované; sa
lo všem důst. pp. knéším pošle
se hned franco výběrhodinka
pesních panský A i dámských,
slatých neb stříbrných, Tuila
atd. — Zlaté zboší, řetězy ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle. skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.
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Boží hrObYMkmet | veškeréaprávkyhodímo šperků vyřisujíse

k Mžavé c 1] v zelistaFezar se sárukou a rosesílají franko.
ře: né neb lité. 2 ,

zhotovené dle poslední jeho fotografie (před 2 roky) 5 STY 06 „vakě. | 3 2noho pochoalných usmání a poděkování
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko- po ruce.
telní zařízení doporučuje uctivě| ; otůnný

uměleckýzávodsochařaky Su | 3 Ku výběru nástěnných hodin pošlufotografie.

na křídovém kartoně [2/9 cm., vhodné na památku
pro školní dítky 100 kusů za 3 K,

jako doplanice pohledová (menší formát) bářaký BMD- Výhodnépodmínky platebníber svý
l rr a Josefa Krejčíka o Prase. |: šenírem.

Písárna a dílny na Letné 612-VII Sklad Karlova nl. č. 40.

Biskupská knihtiskárna. vdoměSv.Vá-lavskézáložnyod1./XI1890.Illustr.cen-:——
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Všechněm PI. Tit. nejdůstojnějším, vysoce urozeným, veledůstojným
a velebným pánům, veškerým slavným korporacím a zastupitelstvům, všem
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Dikůčinění.

dostalo se nám až i od nejvyššího trůnu Jeho c. a k, apostolského Veličenstva a od dvou Jeho mini

strů i od Jeho v království Českém místodržitele, od. apostolského nuncia ve Vídni, od tři kardinálů

arcibiskupu a dvou knížat arcibiskupů i devíti biskupu, od apoštolského ©. a k. polního vikarialu, c. a

k. volitelství 9. armádního sboru v Josefově i staničního velitelství a důstojnických sboru v Hradci Krá

lové a c. ak, vojenského farního úřadu v Praze, od devatenácti členů i rodin vysoké šlechty, od devíti

metropolitních, kathedrálních a kollegiatních kapitul, od. c. k. české university i české theologické fa- ň

kulty v Praze, od dvaceti tří duchovních kolegií a řeholních kanonii, provincii, klášteru i konventů,

od třinácti c. k. okresních hejtmanství, od osmi c. k. krajských a okresních soudů i státních zastupi

telství, od c. k. finanční prokuratury a šesti finančních okresních ředitelství i berních úřadu, od jede

nácti městských rad s prosidiem městské rady Pražské v čele, od klubu, konservativních poslanců na

radě říšské a mnoha jiných poslanců na tóže radě i na sněmu království Českého, od čtvř okresních

zastupitelství, od dvaceti patronátních úřadů a vojtovních kommissarialu, od dvaceti čtví středních, od

borných, měšťanských a s nimi spojených obecných škol, od více set kněži, od přemnohých jednot,

kongregaci, družstev, spolků i továren, od přečetných vynikajících jednotlivých osob i jejich rodin atd.

tolik soustrastných projevů, ak pohřbu se dostavilo tak nesčíslných účastníků se čtyřmi pány biskupy

a panem c. k. místodržitelským vicepresidentem na místě prvém, že při nejlepší vůli nelze nám jinak

než touto cestou vroucně prositi, aby každý, koho se to týče, ráčil laskavě přijmouti naše povinné pří

slušné nejuctivější diky s nejupřímnějším

Žaplať a mnohonásobněodplaťSán Bůh!

|
V příčině úmrtí Jeho Biskupské Milosti našeho nejdůstojnějšího

Vrchního Pastýře

- Kathedrální kapitula v Hradci Král.
dne 26. listopadu 1902.
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Majite: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Králové.. f



Hlasy časopisů o zesnulém bis
kupu Brynychovi.

Y Hlasu Národa čteme:
Když se dnes dopoledne rozletěla Prahou

smutná zvěst, že na oblíbeném svém zámečku
v Chrasti skonal královéhradecký biskap
Brynych, tu se toma všeobecně odpírala víra,
že tento stejně milovaný jako nonáviděný muž
není více mezi živými.

Smrt biskopa Brynycha česká veřejnost
neočekávala, nebyla na ni uni £ daleka připra
vena, avšak on sám při své pevné po
vaze se oa ni chystala brzký svůj
konec dobře tušil a předpovídal.

V listě svém, zaslaném moě ke svátku
sv. Václava, psal: „Jak mnoho, kdybych byl
déle živ, bych rád ještě učinil pro Hradec! Na
př.obnovu kaple sv. Klimenta, sirotčinec nebo
asvl pro spastlé dívky atd. Ač je mi lépe, než
loni, přece jen zdraví mé velice je seslabeno;
a tak často čtu, že umírají lidé z inteligence
před 60. rokem věka. O nic se tu u smrtelníka
nejedná, než o šťastné vykročení z tohoto ži
vota, který sa věru mnohdy biskapovi stává
břemenem. Ve všem ovšem podrobiti se dlužno
vůli Boží. Ale tolik doafám, že Bůh je
a bude milosrdnějším soudcem činů
mých, než lidé“.

O měsíc později pak a sice dna 30. října
t. r. peal mně následovně: „Bohužel, že jsem
od počátku října nemocen. Bolesti v útrobách
a nechuť k jídlu ozvaly se hned v Hradci dne
4. října. Pak to poněkud polevilo, až se to ve
lice vážně týden na to vrátilo A měl jsem
před sebou konsekraci chrámu sedlického u
Katné Hory. Již jsem — ua loži jsa v dosti
bídnoém stavu — na to pomýšlel, abych tele
grafoval buď p. biskupovi Kráslovi o zastou

poré anebo do Sedlic, že přijeti nemohu.pátek však před 19. říjnem se mi ulehčilo.
Vydal jsem se přece; vše jsem vykonal, ale
z voza přímo na lože jsem spěchal. Lékař
obával se zánětu střev, který se však — Bohu
díky — nedostavil. A tak jsem od neděle
začal zase — ale v pokoji — sloužiti mši
avatou, ale jen dopoledne asi smím býti krom
lože; odpoledne masím ještě ložeti. Jest mi
chvála Bohu lépe, ale jak to bude s mým bi
skupováním,nevím. Možná, že koncem
desátého roku mého biskopství
přijde taky konecté „slávy“.

A minuly sotva tři týdny a šlechetný,
znamenitý český biskap skutečně předstoupil
před soudce nebeského, který bude zajisté
milosrdnějším soudcem činů jeho, nešli byli
právě ti lidé, jimž biskup Brynych celý svůj
život zasvětil.

Znal jsem ho osobně pětadvacet let a
když jsem uzrál v muže, přes rozmanité i
mně saiotnémo nepochopitelné okolnosti ocitl
jsem se v kruha nejdůvěrnějších jeho přátel.
Dlíval jsem a něho jako u biskupu návštěvou
po celé řady doů jak na jeho zámku v Chrasti,
tak i v jeho residenci v Hradci Králové a měl
jsem při tom častou příležitost, celé chvíle s
ním sám hovořitš a na dno ušlochtilé, velké
duše jeho nahlédnouti. Proč měl mne 00 apřímoě
rád,novím, ale já jsem siho skutečně a oprav
dově zamiloval pro jeho příkladné, mužně spa
nilé ctnosti.

Jest málo předních a vynikajících osob
za naší doby v nuší veřejnosti, abych s ním
nebyl podrobně znám, abych vlastaosti a skutky
jejich nedovedl ceniti, a tu nijak nepřebáním,
když zde pravím, že v zesnalém biskopu Bry
pychoviseznaljsemjednoboz nejvroucuějších,
nejhorlivějších, nejrozhodnějších českých vlas
tenců a politiků.

Dnes není to více škodou jeho, ale jest
to škodou české věci, že mu moohdy nebylo
rozuměno, že trpěl za viny nespáchané, že ne
zaslouženě obklopen byl glorivlou zrátečnictví,
což ho těžce dojímalo. Jako své povinnosti
přesně plnící katolický biskup nemohl sice
v čale zástapu radikálních dětí chodit lakovati
„poštovní schránky“ avšak za to biskap Brynych
sám jediný svou osobou Často postavil se vzájmu
české věci tam, kde nikdo drahý z české spo
lečnosti by nerisikoval.

Jeho jednání ve příčině českých bohoslužeb
ve zněmčilých městech, jeho vystoupení po
zrušení Badeniho jazykových nařízení, jeho
memoraudum o českých poměrech, jež podal
panovníkovi, jeho zasažení v tak zvané „roz
frindování“ českého království řadí ho mezi
nejvlivaplnější a nejzasloažilejší České vlasto
necké politiky. Vše to vykonal sám, opřen

poke o kroužek svých nejdůvěrnějších přátel,teří znali rostoucí sílu jeho vlivů, když se
ozval! Škoda, že rozhodný, pevný ten vlaste
nec má does hlavu studenou u ruce mrtvél
Jaké byly jeho vztahy k nynější vládě, to v

v „Obnově“ vylíčil ve stati nazvané: „Erxce
lencpán to nemá rád!“

Lid v diecósi královéhradecké začal nyní
na všech stranách svého biskapa chápati a roz
uměti, že rozmacité jeho závody a opatření
mají nejenom rub, ale že mají také veliký
svůj líc — —

Jeho přísnost, bezohlednost, pravdymi
lovnost byla již chápána, kam směřuje. Ohněm
čistí se zlato|

Dnes jenom slepý neviděl, co biskap
Brynych ve své diecési vykonal. Za jeho bie
kupování obklopeno bylo jeho biskupské město
Hradec Králové novými obrovskými ústavy,
jež nejenom městu, ale celéma okolí a kraji
donášejí své prospěchy. Bez Brynychbovy po
krokamilovoosti, bez jeho amysla pro nutnost
oprav, bez jeho ochoty, Špatné, sešlé a staré
nahražovati dobrým novým, byl by Hradec ne
mobl ačiniti ten veliký skok ku předu, jejž
za posledních 10 let vykonal.

Biskup Brynych byl vlastenec, byl pokroku
milovný muž, ale on byl také milovník přís
ného pořádku, jehož opak všude břitkým svým
slovem i pérem pronásledoval. Jako Čech, jako
kněz, jako inteligent stál vždy na svém místě,
z něhož nikdy ani na píď neustoupil a jako
český biskup byl napotom v hájení toho, co
hájiti a šetřiti měl za svou povinnost, přímo
neústapným oproti každému.

Život jeho byl bezvadným, svatým přímo;
jazyk mělvzácněvýmlavný; péro logicky ostré;
vtip a atickou sůl vždycky po race a proto
byl protivníkem nepříjemným a obávaným, ač
byl ve svém jednání člověkem do krajnosti
snášelivým a příjemným. Lid do něho kame
ním, on do něho chlebem!

O oashromážděné a všelijak nahrabané
poklady nebude se po něm práti nikdo, po
něvadž pokladů po něm nezůstalo. Ale dobré
skutky, velké činy a podniky jeho hlásati badou
jméno Brynychovo po dlouhé věky a čím dále
bude čas od dneška, ode dne jeho smrti, ubí
hati, tím víco historická postava Brynychova
bude z chaosu dnešních malých velikánů vy
nikati v olbříma naší doby, který proti vůli
svých současníků vykonal tolik znamenitých a
příkladných skatků, jaké nevykoná jiný
ani za největší přízně okolností.

Jako kněz, biskup, člověk a Čech byl
v každém ohledu mužem příkladným a že po
kládal ta a tam za potřebné se ozvati, to ho
právězdobiloa bylo jeho předností, že
totiž nemlčel, ale mlavil a jednal,
když jako Čech a biskup mlaviti a
jednati měl.

Cílů svých vědomý, povinností svých dbalý,
křehkostí svých znalý, s duší již na jazyku
pracoval a působil stále tak, že památce jeho
budou brzy blabořečiti i ti, kdo možné a roz
hodné jeho jednání nechápali neb kdo je křivě
pojímali.

Dnes jest viděti, že nio jiného ne
chtěl, nežli množiti dobro a zbra
dovati vzrůstu zla, jak bylo jeho povin
ností a úkolem — —

Jednou z jeho nehod bylo, že byl do
svého posledního dechu českým člověkem, že
byl mužem bez pýchy, že byl ochoten o mínění
svém i jiných debatovati, že zkrátka ochotně
sestupoval se svého biskupského stolce mezi
lid, jako náš mezi své u na to my nejsme
dosud — zvyklí a zařízení; tak nejsme dospd
pokročilí a moderní, abychom takového biskupa
a vůbec vynikající lidi, kteří jsou nušinci a
nedávají nám svou povýšenost cítiti, mezi sebou
přátelsky enesli a abychom bo křivě nepo
suzovali, jako se mnohdy dělonebožtíku biskupu
Bryoychovi.

Nad otevřenou jeho rakví a nad ote
vřeným jeho hrobem zajisté že se leckde roz
břeskne, co smrt jeho vlastně za dnešní chou
lostivé doby pro českou věc zoamená a jak
bude zaň těžko a nesnadno hledati přiměfenou
náhrada.

Zemřel nám vlastenec nadšený, politik nej
rozhodnější, muž pokrokamilovný, knězčistý,
člověk obětavý, který za desítiletí svého bisku

pování zapsal jméno své písmem zlatým včeskonistorii naší doby.
Biskap Brynych bude bohužel nejlépe

ceněn, až budou jeho vlivy a skutky české
věci scházeti,

Dr. VáclavŘezníček.

Literatura.
„Matice Česká“, sbor Musea království čo

ského pro řeč A porakona českoa, vydala právě čtvrtýa pátý svazek „Časopisu Musea“. V. V. Tomek oti
skoje v něm dokončení svých důležitých, osobních
„Pamětí s roka 1848" aředitel kníž. arohivu v Třo

boni, Frant. Mareš, historický obraz v XV. věku
„Jan ze Srlína“. Dr. Zd. Nejedlý dokončaje svoji
rozsáhlou literárně historickou atadii „Alois Jirásek“
a Jaroslav Vrchlický portrét [rancouzského básníka

Alfreda de Vigay.“ Dr. Václav Řezníček podává další
apitolu životopisu bisknpa královébradeckého „Jans

Leopolda Hayo“ a krajan náš na Rusi státní rada
AL Kašpar otiskoje další „Koreupondenci Jalia Zeg
jera“, svého důvěrného přítele, v níž seznamuje nás
s mnohými rysy velikého básníka a doplňuje zname
nitoa studii o něm z pára Jaroslava Kanipera, otiště
nou v lonském ročníku „Masejníka“. Dále jsou ve
vydaném dvojevazka drobné příspěvky Fr Dvorského
o Tadeáši Hájkovi z Hájka a dra. V, Flajšhanse o
Husovi vedle stálé hlídky literární.

Nákladem V. Kotrby v Praze II. Lud
mila. Sbírka zábavné četby pro český lid. Redaktor
ThC. Jan Pauly. Vyšel svazek 2. ročníku V. Ročně

vzide 6 knib, které zaujímají na 1000 stran za předplatné poštou K 220. Vyšlý 2. svazek přináší prácí
B. Mellanové „Neobstála ?.“ Látka povídky „Neobstála“
jest nejen zajimavou, alo při vší své naskrze zábavné
formě velice mladým dívčím povabám prospěšnou. —
Knihovna „Kříže a Marie.“ Sebraných episů Petra
Kopala dílo IV., seš. 8. a 9. Do Kartouz. Obrazy
z truchloher života. Sešit za 20 h. Nejlevnější tato
lidová četba spisy Kopalovými bude v sobě chovat
přebohaté poklady.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Deva
tenácté atoletí slovem i obrazem. Seš. 14. za 60 h.
V tomto čísle končí „Dějiny slovanských národů bal
kánských“ a stat „Lékařství a zdravověda.“ Dílo toto
nádherně provedené jest velmi poučné. — J. Klecandy
spisy: V panské službě. Román. Seš. 8.a 7. po 26 h.
— A. Damasa Tři muškotýři. Román. Seš. 4. a 5. po
26 bh. — J. Kosiny Velikáni našich dějin. Seš. 3. za
26 haléřů.

Nákladem J. Otty v Fraze. J. Arbosa
Sebrané apisy: Kniby novel a povídek. Seš. 9, a 10.
po 30 h. — Anglická knihovna. J. Meredith: Zkouška
Rich. Feverela. Historie otce a syna. Seš. 81. 34.
po 24 h. — Čes. knihovna zábavy a poučení Pořádá
Fr. Bílý. Výbor z prósy J. Nerady. Upravil J. Kabe
lík. Seš. 4.—6. po 24 h.

„Náš Domov“, nejlacinější obrázkový měsíčník
zábavně-poučný pro lid. Vychází v Prostějově, celo
roční předplatné 4 korany. Sašit 11. obsahuje: Jan
N. Sedlák. Životopis od Al. Dostála. — Smffená vina.
Povídka od Vlasty Pittnerové. — Pobratimi. Povídka
z minulosti Bosny. Napsal Iv. Lepnšič, přeložil Jos.
Soukal. — Z námořnického života Cestopis. Napsal
Fr. Pištěk. (Couměli staří cikáni? Vínky. Z podání
lidového napsal Jos. Hnátek. — Domácnost a hoapo
dářetví. — Směs. — Kronika. — Zrnka pravdy a
přísloví. — Žerty a vtipy atd,

Obzor, čtrnáctidenník, nákladem a redakcí
megr. VI. Šťastného v Brně. Čís. 22, obsahuje: Kordnla
Peregrina. Životopis. — Karel IV. Podává J. Sahula.
— Napoleon I. od F. J. Konečného. — Básně: Z básní
Kor. Peregriny. Přel. Vl. Šťastný. — Povídky: Zkáza.
Historická povídka z konce říše velkomoravské od Fr.
Valáška. — Domácnost kadeta. Silbueta z kasáren
od J. Vojenského. — Světlo a stín. Píše T. Hájek,—
Besoda: Báseň od VI. Šť. — Obzor literární. Boční
předplatné 4 K. Odporučnjeme.

Rozhledy po lidumilství. Redaktor JUC.
Cyr. Vik. Nákladem upolku „Dražina bl. Anežky
České“. Čís. 9., roč. X. Předplatné 4 K roč, přijímá
pí. L. Trakalová v Praze č. 128.-LI[.

Božetěch, ilustrovaný měsíčník, věnovaný
umění katolickému. Redaktor Joe. Hůbsch. Roční
předpl. 2 K zasílá se administraci na Král. Vinohradech,
Krameriova ul. č. 10.

Der Hase der Voólkerand die čsterrei
chiachen Universititen — Nevraživostnárodův
a rakouské oniversity — jest brožarka vydaná u Bar
síka a Kohouta v Praze, kterou prof. české university
dr. Jarosl. Goll odpovídá rektorovi německé nniversity
dr. Bachmannoví na článek v „N. Fr. Pregse“, jeně
urážlivá, nedůstojně profeusora universitního vyslovuje
se proti českéma univereitnímu stadiu a zvláště proti
zřízení drahé university na Moravě.

Chemicko-technická přírační kniha,
obsahující 1800 předpisů a návodů z oboru chemic
ko technického průmyslu a řemesel. Praktická ruko
jet pro barvíře, běliče, cukráře a jiné řemeslníky, pro
továrny na čokorádu, klib, mazadla atd., jakož i pro
každou domácnost atd. Upravil Vítězslav Dvořák, tech
nický chemik. Vychází v seš. dvouarchových po 20 kr.
Nakladatel I. L. Kober, knihkupec v Praze.

Spolkům a knihovnám, které ae předplatí
na nastávající ročník „Nového Života“, revue pro
umění, vzdělání a zábavu, (ročně 8 K), pošle admi
nistrace zdarma některý z ročníků minalých (za pří=
platek 2 K svázaný v původních deskách). „Nový

Život“ bude vycházet od Vánoc ve formátě něco zvět
čeném se vzácnými illastracemi. Nákladem Nov. Ži
vota v Nov. Jičíně vyšle právě Jeneweinova „Dolo
rosa“ za 12 K (v rámci 20 K).

Co má číst naše mládež? Jen to nejlepší
je pro mládež dosti dobrým. Co má literatura nej
vzácnějšího a nejzralejšího, má učinit přístapným mlá
deži. Ovšem při tom třeba být opatrným, aby se jí
nepodávalo nic, co by přesahovalo nedostupně její
echopnosť rozamovou nebo citovou, nebo co by do
konce mohlo zjítřiti její city poblavaf. Těmto poža
davkům chtějí vyhověti „Letorosty“, knihovna, která
od nového roka počne vycházet nákladem Nového Ži
vota v Novém Jičíně. Bade přinášet práce poučné i
zábavné od nejlepších mistrů, jimiž by se budilo
idealní smýšlení a tažil se charakter čtenářatva. Vyjdo
do roka na nejméně 12 archů ve 4 svazcích. Před
plácí se na rok 3 K, na vydání v původní vazbě 3 K.
Knihovna tato bude vodena tak, aby hověla i vzdě
lancům i mládeži i lidu.



Nejdůst. bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod., A
Veškeré práce v obora stavby 8 obnovováuí 0 /
tářů, kazatelem, soch, kříšových cest/
atd. provádějí se ve všech slozích solidné 4/
levně © odbornou dokonalostí a zvlástě
s trvanlivým zlacením a polyebromií.

Obchod
umělecký a papírnický.

a zrcadel
AN všech možných draků, olejomalby 1 té

2 Ziecké reprodukve. Sochy všech velikostí,
/křiže. římay,lišty a různé uměleckévýrobky

Veškeré druby papiru,
» psací, kreslicí a školní potřeby. alhu, kussely,
Že ulžky modlitební, obrázkové 4 obchodníatd, atd.

— DOPISNICE —

voskové
i polovoskovévíčky kostelní

doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstva

za podmínek nejvýhodnějších

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svičky oltářní z čistého vosku vče
liho i druhy levnější, dále paschaly, triangle. zrna kad:dlová, sluupky a jiné.
Nejjemnější druh kadidla, svičky stearinové pro lustry 1pro potřebu domáci.
Výrobky známé, bezvadné jakosti. obsluha rychlá a přesná. podmínky a ceny nejmirnější

EB Zvláštní nabídkou na přání ochotněsi poslvuží. "jší

Závod poctěn dne 12.září r. 1902 uávštěvou Jehu Excelepcepana Karla
braběte Coudenhove, c. k. místodržitele v království Českém.
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Obrázkové
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KAZATEL.
| Homiletický čtvrtletník.

Kedaktoři: Dr. Isidor Zahradník, části sociálně homilet.
Dr. Robert Neuschi.

Právě vychází ročník desátý. — (ena 7 K.

Wp-Novinka:<

p sil! Mom 0 poledníchvěcech člověka.

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku Rob.F. Soukup.© Cena90 h.
. „v . , - | Nakladatel R PROMBERGER

Josef Pilnáček V Hradei Král. : | českýknihkupecvOlomouci.
Starýsolidníčeskýzávod,založenýv. Boaadoporučenýs * * ii >DNOrdinar. listem nejdůst. bisk. kopsistoře v Hradci Králové ; vK7 roku1888. | Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizi
3 V

prani JIKOUÝ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány. fot grafie a rozpočty na požádání.
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Robert Šemburek
Založeno r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1880.

Vyráhí veškeré drnhy talárů, birglů, tonsnrek, kolárky. náprseuky,
rochety jakož i veškeré kost Inf i dotněcí prádlo a vůber všecbny do

obora tohoto sprdající věci pro velecténé P. T. důch.venstvo.

PETEco

Zakázky vyřivují se bez dobírky a tranco. ——Platební pedmínky jsou
64 měsíční. — Nehodicí ne vezme bez průtabu nazpět.

gap- Mnoho pochvalných dopisů k disposici jí
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Předplatné ma čtvrt voku 3 A so hČíslo 49. > mapůlroku5k —A V Hradci Králové, dne 5. prosince 1902.
Inserly se počítají levně,

Obmova vychází v pdíck v poledne.
Ročník VIII.

Puškvorec.
Nemám na mysli puškvorec v mělké vodé

rostoucí, ale puškvorec na drobné špalíčky
rozsekaný a ocukrovaný, jak bývá uložen
v kupeckých zásavkách. Tatínek přinese dětem
2 města puškvorcové „cukroví“; milé dítky
8 počátku labnžnicky ssají ze špalíčků sladkost,
ale již za okamžik stahojí nelibě hubičky jako
po pelyňku; jak by taky ne, když 8e v slad
kosti peprná hořkost ukrývá?

akový puškvorec, 8 dvojí zcela různou
chutí a povahou neskrývá 36 jen v kupeckých
šaplících; s puškvorcovými pamlsky odjakživa
obcházelo a obchází koupěchtivé lidi plno
kolportérů. Někteří prodavači puškvorce hořký
Spalíček tak silnou vrstvou cukru obalí, že
dovedou oklamati svým zbožím i kupce nej
opatrnější.

Takoví obchodníci puškvorcem obcházeli
na př. český lid na počátku revoluce husitské;
byli to zfanatisovaní kněží táborští. Tihle
kněží rozdávali lidu plnou hrstí trpký pu
Škvorec zkázy ocukrovaný heslem bratrství A
svobody; ti rolníci, kteří mámivý pamlsek
nových hesel ochotně stráví, budou prý pány
všech těch statků, „na kterých jejich noha
tlačiti bade; nabo synové Boží potlačí hrdla
králův, a všecka království pod nebem badon
poddána jim. Království má lidu obecnímo
dáno býti.“ Jak je vidět, tábořští kněží před
důvěřivým lidem cukrem zrovna plýtvali, jen
aby jádro pamlsku nikdo hned necítil. Svedený
lid labažnicky ssál sladký obal puškvorcový;
přijímal s chuti i pomoc přešlechetoých pánů
bositských při drancování a zabírání statků
duchoveuských. Prostí venkované pevně dou
fali, že si na cukrovinkách po práci pochutnají
ještě lépe. Ale jaké překvapení! Znáte osud
koní, do vozů zvěřince zapřažených? Tito ta
houni dovezou krvelačná zvířata na místo ur
čené u pak za odměnou se stanou pokrmem
týchž čtvernohých pasažérů. A tak to bylo také
s lidem táborským; když tento lid svou zbraní
vyrval z rokou katolického ©duchovenstva
mnohostatků,kdyždopomohlšlechtěa městům
svou součinnosti k veliké moci, pak panstvo
řeklo: „Tyhle všecky statky vlastně náležejí
nám a vy jste jen naši služebníci“ A když
tahle divnou bilanci hasitský lid podepsati
nechtěl, přivedlo jej panstvo k rozama bitvou
u Lipan a úředním zavedením nevolnictví.
Pozdě poznal český lid, jak trpké jádro silná
vrstva sladkých hesel v sobě skrývá; ani
nechtěl trpké jádro dojísti po tom zklamání,
ale panstvo jej donotilo, aby dožvýkal i po
slední -dibec odporné pilulky.

Když na počátku XVI. století ofrkev hu
sitská v základech se viklala nepříkladným,
zhýralým životem vlastních kněží, toužili ku
sité v trpkých těch chvílích aspoň po nějaké
eladkosti. A ble, již jim přicházel vstříc Martin
Luther se sladkým cukrovím; rozdával je
osobně i prostřednictvím svých agentů. Čechové
se divili, odkud se najednou láska Němců
k českémo lidu bere; vždyť do nedávna u

ich platil Čech za vyvrhel lidské společnosti.
Škoda jeu, že pamlsky nabízené před ochutná
nim nerozlonpli, aby se podívali, zda ty ně
mecké bonbony jsou stejné uvnitř jako na

povrchu. Luther úlisně zval Čechy k hodůmásky; poukazoval na to, že takoví Jidé, kteří
v Německu dozráli na šibenici, jsou v Čechách
přijímáni za kněze. Proto jest potřebí, aby
okosilivšichniČechovévýrobkůz velkozávodu
eukrářského ve Witteoberku, a hned bode
v ústech českého křesťanstva sladčeji. Čechům
se skutečně s počátku v ústech sliny sbíbaly
při požívání německých cnkrovinek. Ale kdož
oukr slírli, nebylo jim další žvýkání velikon
pochoutkou; shledávali, že se dali nmapáliti

poškvorcem. A jak byJe ta německá stravaměla býti příjemná, když sami akcionáři Lu
therova podniku žvýkali vnitřní obsah cukroví
e kyselým obličejem? Sám Luther se dokonce
rozlobil na celou vlastní továrnu vyjádřiv se,
že a tím neměl aní začínat.

"

Kněžstvo, které již při prvním ochutnání
německého poškvorce začalo „reformaci“ vlastní
ženitbou, bylo horší než kněžetvo husitské
Sami čeští bratří říkali, že manželství kněží
těch jest neřádné a děti jejich nekázané. V Ně.
mecku to ovšem lepší nebylo. A za huřká
sousta požadovali Němci v pozdějších letech
na Češích velmi vysoké taxy ; dobráci Čechové
platili až se prohýbali, jen aby německá pu
škvorcová továrna nepřišla do konkursu; na
tom jim nezálečelo, že ochotným placením za
viňnjí bankrot vlastní země.

Po čase vznikly liberální továrny na mo
dernější přípravu puškvorce. Liberálové pro
stému a důvěřivéma lida podávali ocukrované
pilalky jiné. Hlásali úplnou volnost výroby,
plnou svobodu majetku a obchodu. Lid lačně
sabal po tomto cukroví, ale když aslízl 8 po
vrchu cukr, žvýká nyní s kyselým obličejem.
Svoboda výroby a obchodu napěchovala rychle
kapsy židovským speka'antům; poctivá práce
přišla o příslušnou odměnu a svět se počal
klaněti kovovémo kapitalismu. Rolníci po
krátké době plesa jsou přišroubování k velikým
daním, až mosí pro dluhy své usedlosti pro
dávati. — Heslem svobody byl pocakrován
puškvorec okovů a břemen.

Co bylo v Čechách jásotu, když národové
ratouští obdrželi konstituci! Myslilo se, kdo ví
jak Videňské parlamentární cukrovinky nám
budou cbutnatil Ale zas to všecko bylo jen
pocukrovaný pnákvorec. Čechové nedostali po
měrného zastoupení v říšské rudě, nic zvlášt
ního ve Vídni vymoci nemohli, a tak celý mo
derní parlament ve svém jádru jest pro nás
jen hořkon pilulkou; sám Palacký radil, aby
zástupcové Českého národa ani do Vídně ne
chodili, protože je tam čeká jen zklamání. Nyní
ministr Kórber láká naše poslance na mlsání
uměle připravovaného puškvorce jazykové úpra
vy. Jestliže Čechové puškvoreo nabízený od
hodlají se pojídati, budou míti prý v ústech
stále sladko. Ale já bych radil, aby každý po
slanec před požitím pamlsek rozloupl a zkou
mal bedlivě chuť vnitřkn. Tam nalézáme mimo
jiné také šelmovskou zásudu o obraničení če
ských okresů dle národoosti. Jak tento návrh
vypadá na pohled spravedlivě! Říká se tím, že
v každémokresu mámíti hodyta národnost,jíž
větším dílem len okres náleží. Ale to se jen ši
kovně tvrdí; ve skutečnosti se tím návrhem má
posíliti německá domácnost na úkor obce české,
Ve 117 českých okresech ubylo 3375 Němců a
a v 79 německých přibylo 12.550Čechů. Dle toho
je vidět, že by málokterý Němec v českém
okrese masil snášeti jazykové poddanství Čechů;
za to však vzrůstající počet Čechů v německých
okresech by byl odsouzen v národnostní otázce
k atálému utlačování svého přirozeného práva.
Byli bychom obklopeni ve vlastní zemi opev
oěnými hradbami tvrzí nepřátelských, v nichž
by ubozí Čecháčkové strádali jako ve vojen
ském zajetí, marně po svobodě toužíce. Sám
německý „Vaterland“ jednou poznamenal, že
vzrůstání počtu Čechů v Praze a ubývání Němců
tamtéž přičísti slušno jen přirozonému vývoji
úašeho národa a nikoli nějakému národnostnímn
potlačování německé menšiny. A jako v Praze,
tak se věc má i na venkově. A nyní bychom
měli za kus vládního puškvorce obětovati silné
české menšiny nenasytné germanisaci našich
sousídků. Nikoli; my nechceme v nejmenším
utlačovati právo kteréhokoli Němce ani v če
ském okrese; nechť tedy má každý Čech plné
jazykové právo i v okresech poněmčených. To
není žádný přemršténý požadavek, chce-li 8e
cítiti Čech doma ve vlastní zemi; to jest právo
spravedlivé a přirozené před Bohem i před
lidmi, V Čechách musí panovati naprostá rov
noprávnost a rovnomocnost obou jazyků. Dou
fáme, že se naši poslanci nedají nepáliti žádným
Korbrovým puškvorcem, třebas byl na povrchu
gebe sladší. Posud nám vláda věnovala skutečně
sladkých sonat příliš málo, a to jen tenkrát,
když viděla nezbytí, Provádí ae s námi puškvor
cová politika již od dávných let.

Agenti sociální demokracie rozdávají osla
zené puškvorce na všecky strany. A když ae

lid dožvýká hořkého jádra a počae reptati,
bned jsou zde kolportéři s čilou výmluvou:
„Za to iny nemůžeme; možná, že vám do naších
nefalšovaných cukrovinek naši odpůrci sami tro
cha odvaru pelyňkového vpašovali, anebo jste
k našemu cakroví zároveň výrobky z jiných
továren přikusovali; odtad ta přitrpklá příchut.
Až uaše lahůdkářská kolportáž zvítězí nad všemi
výrobky továren jiných, pak si teprve zcela
jistě pěkně pochutnáte“. — A pří tom sociali
stický puškvorec, jejž důvěřivý lid za poslední
baléř kopnje, stále ;většaje počet ubožáků.
Socialisté za to nadají — klerikálům.

A co se kolportuje potměšilého pnškvorce
zabaleného do listů liberálních, o tom by bylo
dlouho psáti. Mnobá redakce, která stálým
pochlebenstvímlid na svoustranu k jeho vlastní
záhubě láká, měla by míti nad dveřmi nápis:
„Velkovýroba puškvorcových lahůdek “ Obrať
se kam chceš, všude ti nabízejí své služby
houfy puškvorcových kolportérů. Kdo se dá
navnaditi, pozdě lituje.

Přírodní puškvorec, ač má chuť trpkou,
přece zdraví neškodí. Ale tyhle puškvorce po
litické, uáboženské a sociální otrávily a otra
vují miliony lidí neopatrných; a proto než ně
jaké sousto vezmeš do úst, vždy předem roz
vážoě cakrovinku rozloupui a seznáš-li, že jádro
pamlska jest hořké, hned vr £ ošemetný dar
a nedbej na žádné přemlouvání,

Dopis z Prahy.
V Prase, due 3. prosince.

(Dalších několik posnámek o stavu svatováclavské
sálošny. — Moderní velkovýroba „starobylé české
šlechty“ a sakročení našich mladočeských demo

kratů v jejím zájmu.)

Afera svatováclavské záložny začíná se
všeobecně „přejídat“. Pro tlachaly pozbyla
půvabu tím, že více nikobo nezavírají a ro
zumní lidé kladou si celou řadu otázek, na
něž jim nikdo neodpovídá.

Od sinrti Ortovy minulo dnes dovět mě
síců. Smrt ta byla následkem, že se ve svato
václavské záložně na nesprávnosti uhodilo. O
tom věděl celý slavný výbor záložny, který
mimo prof. Drozda dodnes výboraje. Proč pak
se ten zástap pánů, který jest za všechno v zá
ložně stejně zodpovědnýjako předseda, do dneška
alespoň nepokusil, aby sa derét měsícůbyly ne
správné knihy uvedeny do nezbytného pořádku ?

To jest jisto, že se k desíti milionům
vkladů v záložně po vyzvání vyšetřujícího
soudce a po prohlášení úročení jejich pouze
1, 9/, nikdo nehlásí. Z toho se dá souditi, že
miliony jsou pouze plané cifrr ve knihách a
zkušení znalci záloženského úřadování ve ve
řejných listech již upozorňovali, jak by 8e
bezdůvodnost a neplatnost alespoň většiny je
jich prokázati mohla. Když se člověk zálužně
té blízkých a nyní poměry jejími 8e obírají
cích osob důtklivě táže: „Jste o tom skatečné
přesvědčen, že záložna ta není dosud aktivní?“
pokrčí páni rameny a jeden vymlouvá se na
drahého.

Vyšetřající soudce veřejně prohlásil, že
se v záloženských knihách jeví nepravideluosti.
Jak pak mohl nynější výbor záložny, když
nic více nevěděl, nežli vyšetřil vyšetřající
soudce, uvésti záložna a její členstvo do ny
nější situace jednáním, jemuž se již šaškové
v Šantánech posmívají jako ignoranci a uná
blenosti? Proč ae dříve pánové alespoň při
bližně nepřesvédčili o stavu záložny, jaký
skutečně je?

Je to možnu, uby přes dozor 17 členů
výboru mohl předseda s úředníky záložně u
krásti 10,000.000 K? Co pak si má člověk o
těch 17 výborech mysliti, když na to běbem
let ani jeden z nich nepřišel? Proto máme za
to, že rozdíl mezi aktivy a passivy, t. j. do
mněle defrandovaná suma peněz jest pouze



ciferní fikci, vzniklou a vyčtenvu z nepořádků
ve knihách záložny po leta panujících. Ani vo
sna nenapadá nám prof. Drosda hájiti, ale za
tyto nepořádky jsou zodpovědní stejně jako
on i ostatní členové výboru, jehož naprostá
nespůsobilost jest právě nyní nejlépe patrnou.

Jak je to možno, že ku př. nynější před
seda záložny, který byl po celou řadu let za
pisovatelem záloženského výbora, řekl vkla
dateli p. prof. dru. J. K., když se ho v září
na stav záložny přímo tázal, že mu za to svou
ctí račí, že je v ní všecko v nejlepším pořádku
a za měsíc na to byl najednou přesvědčen o
krádežích, jež prý se v záložně v obrovské a
neslýchané míře již po leta páchaly?

Proč nebyla svolána valná hromada člen
stva, jíž v uejpřednější řadě příslaší právo,
aby o záležitostech záloženských porokovala?

Proč nebyly knihy a položky srovnány a
zrevidován“ a proč bledaly se dříve zločiny,
než-li byly uváženy a opraveny možné chyby?

Proč se zbytečaě objevovaly z důvěrných
schůzí výboru různé choulostivé podrobnosti
v novinách, které jich zlomyslně 4 Škodolibě
užívali proti záložně? Až se poněkud záležitost
nešťastné záložny nklidní, tu odporučujeme
revisi novin, co o ní psaly! Tolik nesmyslů a
darebáctví nebylo snad v žádné ufeře nahromadě
no. Uvádíme jen ku př. to, že v novinách na za
mýšlený útěk monsig Drozda soudilo 8e z toho,
že jeho hospodyně sbáněla peníze a za tou
příčinou poslala prý ku komosi na Perštýn na
prodej deset prázdných flašek. (V Praze platí

prázdná láhev 1 kr.) A takovýmito nesmys'yavily pražské noviny obecenstvo, jež je hitalo!
Pokládáme dle toho, co na. veřejnost

v záležitosti této doposud přišlo j nepřišlo,
poměry svatováclavské záložny dodnes za ne
jasné; želíme toho, že ústav ten dostal se do
těch nešťastných rakou, v nichžse před svým
malerem i po něm nacházel a nacbází a don
fame, že největší většina dnes o poměrech jeho
rozšířených domněnek bude svým časem úplně
vyvrácena skutečnými fakty. Záložna ta stala
se obětí ledabylosti, povrchnosti a tlachavcsti
nynější doby. Teď zrovna dvacet let byla pu
dobným spůsobem v Praze ummlácena „bodeu
kreditka,“ po jejímž zbytečném pádu se uká
zalo, že byla vlastně aktivní. Snad se ještě
nalezne dostatek těch, kdo to pamatují.

Naděje tyto nepronášíme snad na nějakou
obranu katolických kruhů v Praze. Ani z da
leka! Záložna, jejíž účetní z defraudovaných
v ní peněz mohl tisícovkami podporovati pro
tikatolické podniky, účely a listy a který stál
v čele nejradikálnějšího křídla v Praze; záložna,
která nrjrozbodnějším protikatolikům posky
tovala úvěr připadající na 20 podílů; zálužna,
která finančně držela stoapence Masarykovy
přijímajic jeho žíro, v katolické organisaci
měla vlastně posici falešnou. Proto mame za
zbytečné, jak jsme zde již dívno napsali, že
si dává katolická strana celou ta komedii nu
záda jako nějaký svůj výhradní hřích přišívati
Záležitost svatováclavské záložny jest soukro
mou záležitostí několika osob, za něž ostatní
katolíci zodpovědnost bráti povinni nejsou.

Opakujeme, že doufáme a věříme, že ně

FEUILLETON.
Rozličné studie.

tíše Josef Váňa.
XII.

— Egoistické.
Kdo může říci o sobě: ble, já miluji lidi!

Člověk, jenž pozoraje sebe, dlouho bude pře
mýšlet o této otázce, než oumělí se říci.
Milaji lidil Vědíť všichni, jak dalek od
každého s nás je náš bližní.“

Maxim Gorkij.

O thematu, jež jsem nadepsal, daly by se
psáti celé knihy a to kniby nanejvýš poutavé u
zajímavé.

Egoistické, egoismus, egoista, slova, jež jsou
utvořena od latinského +ego — já«. Do češtiny
to někteří překládali slovem »jástvl«,

Egoista jest člověk, jenž jen to své «já« má
stále na mysli a všude do popředí ho strka a tak
tomu zvykne, že posléz to vjaa stane se mu
modlou, pro niž všecko v životě jen podniká a
jíž na světě všecko obětuje. Egoista jest slepec,
jenž ničeho jiného nevidí, než to své »já«. A
kdyby někdy se i udalo, že takový člověk pracuje
pro dobro veřejné, že služby jeho jsou nezištny“
přece jen vždy byť 1 v hlubokém a těžce pro
zkoumstelném pozadí objeví se to jeho ejá«, af
se to jmenuje pak prospěch peněžitý, nebo sláva,
nebo povýšení, nebo ctižádost.

Egoista při všem svém jednánívídí jen sebe
a nadhání jenom sobě. A proto říkáme mu u
nás v českém jazyku »soběce čili též vsobík« a
skutkům jeho „sobectví«.

Takového sobíka poznáte ihned a není pro
tivnějšího a odpornějšího na světě nadněho tvora,
Ze všeho jeho jednání a ze všech jeho řečí vy

jská katastrofa pročleny a vkladatele jeji jest
vyloučena, pak-li bude v „nepravidelnostech“
její kaih co nejdříve opatřeno příslušné jasno.
Nynější spůsob aanování záložny té pokládáme
za plané mluvení a povídání, jež musí co nej
dřívo ustoupiti vážnému zakročení, které by zjí
stilo skutečný stav, který jest dnes dle úřed
ního prohlášení neznámý. Poněvadě dle téhož
prohlášení aktiva úplně kryjí pasiva a poně
vadě schodek jojí jeví se pouze vcil
rách,k niměnikdo vlastnictvísvéne
prokazuje, není vyloučeno,že skutečnýstav
záložny jest docela jinaký, než-lí za jaký se dnes
má. A o tento zbytečný zmatek má bez licho
cení a pochlebování nemalou zásluha slavný
výbor záložny, jemuž neslouží k žádné omluvě,
že členové jeho neměli a nemají o stavu zá
ložoy vlastné žádného správného ponětí.

Jestli nám někdo nevěří, ať se svolá valná
hromada členů a tam se ukáže, že máme pravdu.
Zatím dost, s neděle „Obnova“ také vyjdel

. +
+

Vedle všelijakých kachen o svatováclavské
záložně poskytovaly noviny v poslední době
svému čtenářstvu zajímavé zprávy o tovární
výrobě „staročeské šlechty,“ při níž také po
totaci dokumentárně a knihovně zjištěných rasů
stávali se ihned barony. Kdyby to bylo tak
ještě deset let trvalo, nezbyl by snud v Čechách
ani jeden člověk; všechno by bylo bývalo pro
měnéno v „pány stavy.“ Nechceme do podrob
ností zabíhati, ale přiznati musíme, že to po
kládáme za velikou zásluhu nynější vlády, že
této velkovýrobě nobilit+c přítrž učinila a český
národ z jeho nobilitačního bláznění vyléčila,
Tim mu velice platně poslonžila.

Ale děsíme 8e jednoho zjeva při této fa
lešné nobilitační záležitosti Každý vážný a
s+udpý muž byl z provedených soudních líčení
proti moderním výrobcům „starobylé české
šlechty“ přesvědčen o jejich nepochybné vině,
Jenom někteří mladočeští politikové byli za
kročením proti fabrikaci tohoto panstva pohor
Šeni a ve politických svých názorech a demo
kratickém smýšlení uraženi.

Vyrostli jame v dobách, kdy mladočeským
politikům skutečně vlastenecky smýšlející po
tomci ryze českých rodů kaížecích nestáli za sluš
né povšimnutí; pamatujeme časy, kdy nejspani
lomyslněji česky jednající synové vlasteneckých
rodů braběcích byli mlad.českon politikou z vo
řejného života zapuzováni a to všecko jenum
proto, poněvadž jedním z kardinálních bodů
miadočeského programu byl — demokratiamus,

Proto nyní každého musl nanejvýš pře
kvavovati, když mladočeští politikové, a v čele
jejich dokonce jednatel klubu a výkonného vý
boru národní strany svobodomyslné, někde vy
treusili tento bod programa mladočeského. Pá
nové totiž slavně zapomněli na demokratismasi
A jako Mladočeši drobdy na základě jeho krutě
a i neurvale proti nejušlechtilejším příslušní
kům skatečné rodové šlechty vystupovali, tak
najednou nyní oddané a nadšeně postavili 8e
na obranu šlechty v posledol době po továr
nicku moderně vyráběné.

m
strkuje vzdy rohy jenom to jeho ego=já. A ve
všem loví, ze všeho tyje a mimo svého já nezná
nic na světě. Jest to dravec, který loví, dáví,
trhá, aniž by to k ukojení hladu potřeboval. So
beckým více méně jest každý člověk. Maďarský
básník praví toto ve své Tragedii člověka:

+Má jeden lidská duše silný pud
tož panství chtivost. Dřímá v otroku
neb v kruhu stísněném se zvrhá v hřích,
však krvf svou ji živí svoboda
a pěstuje ji jak občanskou ctnoste,

(Em. Madách.)

Již i malé děti bývají egoistické. Maminka
dá hochovi namazaný krajíc a řekne: »Venoušku,
dej polovic sestřičcel« A Venoušek ihned kouká,
jak by ulomil sestřičce kousek menší a méně na
mazaný. .

A protó všichni vychovatelé a mravokárcové
hledí toto sobectví v člověku přivésti v náležité
koleje a stlumiti ho vzděláním a soucitem. A čím
více to »ego« u člověka stoupá do pozadí, tím
jest větším mravním velikánem. A z toho ohledu
jen praví sv, Pavel: »Láska nehledá, což jejího
jest.« A božský Mistr řekl dokonce: »Kdo nená«
vidí duše své, nemůže býti mým učenníkem.« —
Jaký to heroismus scbezapření, jaká to výše mo
rální!

Mát člověk sebe milovati, a.e tato scbeláska
nemá býti nejvyšším jeho cílem životním, ba na
opak má jen býti měřítkem našeho se chování a
našebo jednání vůči jiným. A v tom smyslu jen
praví sv. Augustin: »Amor incipit ab ego« —
»lsska počíná u jál« Světec chtěl říci: »Sebe
snad každý miluje, netřeba ho tomu učiti a tam
tedy začíná každá jiná láska a tento přirozený
zákon jest pak měřítkem lásky jiné. :

vystavěna- jsou na. světě snad všechna náboženství,
zvláště pak náboženství křesťanské, Láska ne sebe,.
nýbrž druhého jest oním základním jeho kame

Pan poslanec Dr. Ladislav Dvořák, za
pomínaje na veškeré ostatní důležité by
a nedostatky národa českého, pokládal dokonce
za zájem svých demokratických. voličů a inter
peloval na říšské radě vládu, jako by spočívalo
v nějakém jejím prospěchu, že bylo nové pan
stvo před soudem českými znalci .usvědčeno
z padělání urozenosti svých předků.

Úiověk nad tím musí race eprásknonti,
když českými poslanci stíhávi a podezřívání
jsou čeští učenci proto, če o jednání renegáta
a člena německého kasina v Praze pod přísa
hou pověděli pravdu! Něco takového zde do
posad nebylo, aby na české odborníky volána
byla českými poslanci vláda, že nemohli zřejmá
falsa před soudem prohlásiti za pravdu. A tímto
způsobem se dnes Mladočeši pálili dokonce pro
pána, který před soudem odepřel česky vy
povídatij!

Nenáležíme mezi žádné zbožňovatele všeho
toho, čím nynější vláda českému národu po
sloužila, ale že proti moderní výrobě „etaro
české šlechty“ s největší rozhodaostí vystou
pila, to musíme schvalovati a litujeme, že 86
do této bez toho dost choulostivé záležitosti

čilého světa zbytečně a hloupě plotli a při tom
na svůj demokratismas zapomněli. o

Když se tak na dnešní jednání mladoče
ských poslanců klidně díváme a srovnáme je
8 mladočeským programem z let 1889 a 1891,
ta shledáme, že dnešní mladočešství stalo se
jenom řemeslem a zájmem pouze některých
osob, které jednají bez národního programu 8
českých zásad, zkrátka že celé daeání mla
dočešství jest přežitkem, jehož další rěstování
jest již nepochybnou zbytečností. Proto mámo
za to, že jest nanejvýš zapotřebí revise a de
finování všenárodního českého programu a jebo
zmodernisování v tom smyslu, aby vyhovoval
všem českým stranám, vyhledáváním tobo, co
je spojoje a vypouštěním všehu, co je dělí.
Dnešní pomatené politické bloudění volá po
zavedení národní jednoty, nebvť zastupovauí a
řízení záležitostí národních musí přestati býti
živností nebo reklamoa pro živnost členů ne
protokolované společnosti všelijakých politi
ckých břidilů, když ostřeji a správněji se ne
chceme vysloviti, Odporovati nám nebude za
jisté nikdo, neboť bychom ho pak postavili před
hlaveň vlastní jeho flinty.

Obrana.
Evangelická vzdělanost. Evangelický

církevní list „Hlasy ze Siona“ píší ve svém
nekrologu (č. 48.) o zesnulém p. biskupu Bry
nychovi doslovně takto: „Komu jest takový
hospodský, furiantsky domýšlivý, polov zdělaný
Čech ideulem a předmětem obdivu, ať se do
syta obdivuje. Pravý Brynych — prázdný, bi.
gotní, nadutý, obmezený, podlízavý jeví se
v řeči, již promlavil o jabileu papežově před
českou bigotní společenskou smetankou v Rua
dolfině atd.“ Takovým klackovitým tonem jde"2
nem. Druhý, bližní, pak jmenuje se letinsky »alter«
Ne tedy sobectví, egoismus, nýbrž láska k dru
hému, altruismus!

Největším a nejidealnějším altruistou všech
věků nebyl zajisté nikdo jiný než tichý Mistr Na
zaretský. Celý jeho život, každý krok, každé slovo,
každý pohyb nebylo nic jiného než láska k drubému,

altruismus.
*Miluj bližního jako sebe l« tato jeho slova

zůstanou věčně věkův plamenými písmenami na
psána v kultuře všech národů.

Kdož by sebe nemiloval, kdož by sobé nepřál
a nečinil to nejlepší?!

»Miluj bližního jako sebe! V tom jest zákon
i proroci. — A všecko, cokoli chcete, aby vám
lidé činili, i vy čiňte jim«.

veliký Mistře, kdo kdy pronikne až na dno
toboto Tvého učení, kdo kdy z lidí bude takovým
obrem, aby mohl říci: »Pane, činil jsem, Jak js
nám rozkázal| ?«

»Nové přikázání dávám vám, abyste se 8ve
spolek milovali, jako já miloval vásle — Altruity
suverenní|

Člověku až rozum zůstává stát nad tou výší,
nad tou dokonalostí nového učení, nových těch
přikázání. o ,

»Slyšeli jste, že řečeno bylo starým.: Oko
za oko, zub za zub. Ale já pravím vám: Milujte
nepřátely své a dobře čiňte těm, kteří vás nená
vidí a modlete se za ly, kteří vám protivenství
činí a utrbají vám . . .« »Lační-li nepřitel tvůj,
nakrm jej,žíznísli,dej mu pfti . +,

Ó božský Mistře, toť dokonalgsť skore ge
dosažitelnál Až hlava se točí. Jako jed, jako osten
bodá tu uražené, pohaněné „já — ego« k protijed:
nání. Jako hory nepfekročitelné staví se před una
venou, slabou nohou. :;- .

A přec tak. musí býti, nsvyhnutelně mus
býti, »Po tom poznají, že jste moji učenníci, bu
detesli míti lásku jedni k druhým .. „«



to dále, takže i slušný evangelík musí se rdíti
sa tuto nískost, pod níž na poslední

straně. jest podepsán dvojetihodný helvetaký duchovní František Sádek, jako
hlavní spolupracovník listu. Potřísnili by
chom svůj list, kdybychom chtěli vůbec na
projev nějského helvetského fanatika odpoví
dati. Přibijíme pouze na pranýř tuto vychva
lovanou „vyšší“ evangelickou vzdělanost. Nic
nemohlo lépe odůvodniti stanovisko zeennlého
biskupa vůči výbojnému bludařství nežli právě
citovaný projev zaslepené nesnášelivosti, kte
réš bys marně hledal mesi surovými křováky.

Politický přehled,
V poslanecké sněmovně ve Vídni pilně se

pracuje, — ale jen na pilných návrzích. Už i
vláda míní užití pilných návrbů ku svému pras
pěchu, hodlajíc prozatímní rozpočet podati jako
pilný návrh.

Předloha o terminovém obchodě na bursách
dostala Be opětně do panské snémovny, jejíž výbor
provedenou změnu poslan. sněmovnou však ne
schválil. Bursiání všemožně se namáhají, aby před
loha nebyla uzákoněna. Rolníkům by v kapse
trochu aaskočilo a tu páni už z útrpnosti chtějí
jim ulebčiti.

Německá »smiřovací rada« ve Vídni pořád
ještě tají výsledek svých porad, dobře vědouc, že
požadavky německé spíše rozboučí národ náš, než
usmíří. A pak světu se musí dokázat, že Němec
má přece »dobrou vůli« ku smíru, Poubá to hra.
Všeněmci počínají si ovšem otevřeně, odmítajíce
každé účastenství v dorozumění.

Poláci jsou proti obstrukci české, nepřejíce
Čechům zmohutnění a dovolávají se státních nut
ností. Mají vlastně více práv než my a přece touží
ještě výš. Divná to láska bratrská!

dají, aby při nejvyšším soudním a ka
sačním dvoře ve Vídni polské případy byly polsky
projednávány a v ministerstvech vnitra, vyučování
a orby,sby zřízeny byly zvláštní polské odbory atd.

V biskupském paláci v Krku konala se ne
dávno schůze, v níž usneseno založiti staroslo
vanskou akademii. Biskup Strossmayer na ten účel
věnoval větší obnos,

V Macedonii dle různých zpráv jest strašné
pronásledování křesťanů od Turků. Mužové jsou
zvířecím způsobem mučeni a zabíjení, ženy a dívky
znásilňovány, Ubožáci prchají do hor a lesů, kde
trpí bladem a zimou. A v Evropě ticho, vlády sec
bojí křiknout na sveřepého Turka, zastavit jeho
Pusté jednání.

Na říšském sněmu německém trvá boj o celní
tarif, provázený bouřlivými výjevy. Rozum pánů
z říše dobrých mravů 8c pozastavil nad obstrukcí
menšiny (soc. demokratů a svobodomyslného sdru
žení); přece však přijat návrh Kardorffův (většiny),
dle něhož má býti celní tarif vyřízen co nejdřív,

———— ——
Ne tedy láska k svému vlastnímu já, nýbrž

láska k druhým... Ba naopak toho svého já
přemáhání, mrtvení, ba odhození jest známkou
dokonalosti a cestou k blaženosti,

»Pohoršuje-li tě ruka tvá, utní ji a vrz od
sebe .. . pohoršuje-li té oko tvé, vylup je a vrz
od sebe... .«

Jaké to divné učení! Člověk se zrovna kroutí,
svíjí, chce uprchnout, zdá se mu to nemožno,
nepřirozeno a přec nic naplat: »Po tom poznají,
že jste moji učenníci. .. la

Ó Spasiteli! Kdyby svět řídil se dle těchto
Tvých slov, kde už by byll Rájem by stala se
tato trudná zemé. Ale lidstvo má uši, aby nesly
šelo. Každý jen to své já má na paměti, jen sebe
miluje a k bližnímu místo lásky má nenávist
v srdci svém, nenávist tím větší, když vidí, že
bližní snad i nad něho vyniknul. A jako u jed
notlivců, tak i u celých národů. Pravít velmi
dobře básník:

oVlš, lidstva osudy jsou takou tůní,
kde vře a zmítá se to divým jekem,
chcet každá vlna dřív být na výsluní,
tu Skylly, Charybdy, tam štvaná štěkem
i nejspodnější zhrdá bouře vztekem,
chce výš a výš, kde věčné hvězdy trůní«,

(J. Vrchlický)
Jak jinak ku př. by to vyhlíželo u násv Ra

kousku, kdyby nebylo přemrštěného egoismu u
jistého kmene, který s námi v téro krásné zemi
přebývá. Ti lidé, jako by byli ani neslyšeli slova
Tobo, k jehož učenníkům také se čítají: «Miluj
bližního jako sebel« To oni snad ze svého slov
níky lásky docela vyškrtli, Jen to vjá« stále hlá
sají a chtějí ho míti všude, nejen snad v úřadech,
nýbrž i v kostelích, v těch kostelích, v nichž
trůní Ten, jenž řekl: »Co nechceš, aby ti jiní či
nili, nečiň ty jim.. „«

Inu »má jeden lidská duše silný pud, tož
panství chtivost .. .«

Jest však otázka, jestli tento silný pud též
známkou ušlechtilosti a bumanity. Angličané vůči
Burám ho také měli, ale v ošklivosť s v opovržení
se to upadli u celého vzdělaného světa,

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Zdejší vadělavacía

půrný katolický spolok paní a dívek pořá!á v pon
člí dne 8. prosince o půl 3. hod. odp. sohůsi spoje

nou s přednáškou o provedení Husových idef.

Z Dolní Dobrenče. Sv.-Josefekájednota
naše prostále se naskytající nemilé překážkynemohla
po delší dobu pořádati žádných schůzí. Tímhorli
vější činnost však začíná ae jeviti nyní. V neděli dne
16. listopadu sešli se členové, aby ae navzájem po
vebadili, při čemž místopředseda krátce promluvil o
potřebě vzdělání členů a jak bychom mohli v pravi
delných achůzích postapovati a všichni práce se účast
niti. — Dne 23. list. konána schůze, při které vp.
Jan Řezníček, katecheta z Vamberka, svou obsáhlou
řečí, protkanou hojnými příklady, zajímavým způsobem
nás poučil, že církev katolická jest učitelkou a matkou
národů. Radostný potlesk a přání, aby brzy zase mezi
nás zavítal, byly mu odměnou. Poněvadž v posledních
dnech tak neočekávaným úmrtím našeho milého ndp.
biskupa stihla všecky katolíky, zvláště katol spolky
přebolestná rána, použil této uchůze také místopřed
seda, aby vylíčením biskupské a vlastenecké činnosti
Jeho Milosti pončil o ohromující strátě, jakou jeme
amrtí jeho i v církevním i v národním ohleda utrpěli,
K veliké radosti naší zavítalo mezi nás hojně milých
hostů. — Dne 14. listopadu večer řečniti bude v naši
jednotě vletp. redaktor V. Myalivec, — Dne 26. list,
slonženo za Jeho Milost slavné reguiem, kterého se
celé p. t. místní zastupitelstvo, al. abor učitelský a
sv. Josefská jednota súčastnily. —

Z Libice m. C. V neděli 16. listopadu t. r.
mlavil ve schůzi katolického spolku lidového vLibici
n. C. p. František Satorie, zástupce Cyrillo-Metboděj
ské knibtiskárny v Praze, o otázce dělnické, řemos|.
nické a rolnické. Vylíčil neutěšený stav těchto 8 tříd
společnosti lidaké a ukázal, že nynější poměry dlouho
takto udržeti so nedají. Vřeleodporučoval prostředky,
jimiž by memohlo katastrofé předejíti dle programu
strany křesťaneko-nociální, obzvláště pak účinné pě
stování svépomoci a život všech tříd upolečnosti lidské
dle zásad víry křesťansko-katolické. Zajímavá tato
přednáška byla sledována 8 největší pozorností a
zájmem. Řečníku přejeme hojně zdaru v jeho půso
bení. — K přednášce o Karla IV. dostavilo se dne
30. listopadu do spolkových místností hojnost posla
chačatva obojího pohlaví. Vp. Jiří Sahola zHradce
Král. v delší řeči vyložil, že Otec vleati postaral se
otak stkvělý rozvoj průmyela, obchodu i zemědělství
v Čechách, že nikdy takový blahobyt v naší zemi
nevládl jako právě za jeho panování. Nad to Karel
IV. založením university, péčí o klášterní školy a ne
unavným podporováním uměleckých snah učinil evou
vlast středem a ohniskem kultury atředoevropaké;
probouzel s úspěchem dacba vlasteneckého, upevnil
politickou samostatnost a moc království Českého
tak znamenitě, že nikdy po něm naše země takové
moci a slávy neměla. Při všem tom Otec vlasti byl
vzorem zbožnosti m oddanosti k apoštolské stolici.
Řeč skončena za potlesku přítomných posluchačů. Po
krátkém doslovu předsedy vldp. Bunaventury opouštěli
účastníci zdařilé schůze sál za povznesené nálady.

Z Vamberka. Křesť.-katolickývzděl.spolek
Svornost ve Vamberka odbýval dne 40. list. schůzi
v Zářečí v bostinci p. J. Frydrycha. Přednášel dp. A.
Drořák, kutecheta z Kostelce n. Orl., o nedělním klidu.

častníci odcházeli ze schůze přesvědčení o naprosté
potřebě nejen klidu nedělního, ale i avěcení neděle,
ano nejen tělo 8e polřeboje oevěžiti, ale i duch so
musí vzpružovati a povznášeti. Kéž přesvědčení to na
bývá širší půdy. Zdař Bůh!

Z Chocmě (KatolickéJednotě). Člen Jednoty
D...K.... pokládáza vhodnéupozornitičlenstvo
katolické Jednoty naší, že jest opět potřeba zahájiti
nějakou činnost v nastávajícím období zimním. Pří
roda chystá se k dlouhému epáuku — my se však
jiš sase probuďme a scházejme se do spolkové míst
nosti často, rádi a v bojném počtu. Každou první
neděli v měsíci bude buď přednáška, buď zábava neb
poučný roshovor, čehož se ochotně súčastňujme.

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. V Pánu zosnal: p. Vinc.

Schmid, bisk, notář, farář v Kačerově, + dne 16.
listop. (naroz, 1845, vysv. 1871.) Ustanoveni jsou:
p. Josef Břísa, farář Lučický, ta faráře v Habrech,
p. Frant. Meyer, kaplau Vrchlabský, sa faráře do
Vrajto, p. Karel Hrdina, kaplan Červ, Kostelecký, za
faráře do Bonšína, p. Fr. Rybyšar, fandatista v Pras
kačce, za fandatista do Vilímova, p. V, Sokol, kapl,
V České Třebové, se kaplana do Oastí n. 0rl., p.
Josef Kořínek, administr. v Habrech, za administr,
do Lačice, p. Jan Roháček, kapl. Lučický, za kapl.
do Habrů, p. Josef Honek, kaplan v Karli, za kapl.
do České Třebové, p. Arnošt Šternberský,neomysta,
sa kaplana doČerv. Janovic, p. Václav Fayke, kate
cheta v Hořicích, sa katechotu na c. k. paedagogiu
v Jičíně. Uprásdněná místa: Lučice, fara patronátu
hraběte Oswalda Thon Hohenstelna, od 4. listopadu,
Kačerov, fara patron. hrab. Bohuše Kolovrat-Krakov
ského, od 17. listopadu b. r.

Historické museum v Hradel Král.
dle správy městského a muzejního tajemníke p. Do
mečky v r. 1899—1901 utěšeně vzekótá. V tom čase
pracovalo se především k tomu, sby roshojněna byla
dosnd chudá sbírka předbistorické. Proto vyhledávána
nová předhistorické naleziště v soverovýchodních

Čechách a stará jiš známá byla znova prozkoumána.
Dary a koupí vzrostla sbírka předhietorická tou mě
rou, še dosavadní jedna skříň v historickém museu
umístěná naprosto pro ni nedostačovala. Městká rada

propůjčila tedy pro sbírky předhistorické jednu míst
nost v přízemí bývalého učitel. ústava, v níž památky
vhodně uspořádány. V zadní části místnosti rozlošená
abírka poskytuje přehledný a zajímavý obraz osídlení
severovýchodních Čech v různých dobách předhisto
rických. V přední části uložena kostra mamatí ze
Svobod. Dvorů. Sbírka keramická rozhojněna byla
více neš 500 nádobkami různých tvarů. Vzácného
obohacení dostalo se museu r. 1900starými městskými
knihami, jež byly chovány v listovním úřadě krajského
soudu. Všech těchto knih je nyní r museu 30. Boha
tostí vyniká též ebírka mincí. Sbírka památek z r.
1866 čítá přes 600 čísel. Správou musea připruvuje
se k tiska pojednání o svycích lidových v okolí
Hradce Králové, o kostele Panny Marie v Hradci Kr.
a o znaka města Hradce Kr. Průměrná návštěva
měsíčně činila 200 osob. Lidová knihovna správě od
boru musejního avěřená čítá 1666 svazků V roce
1901 vypůjčilo ei z ní 2081 čtenářů 6603 svazků.
Vydání historického mueea r. 1901 bylo 1683 K986 h,
Záslužnou činností musej. odbora histor. museam
pokvete i na dále a je naděje, že v několika letech
zastkví se na nábřeší Eliščině budova maeejní, která
by pojala v Bebe sbírky jak nynějšího historického,
tak i průmyslového musea a lidové knihovny

Záložna v Hradel Králové. Za měsíc
listopad 1902. vloženo Korun 108 61056, vybráno K
111.409'55, zůstatek vkladů 30, listopadu 1902 korun
1,847-56755, Půjč, K 65.000-34, splaceno K 136.616'71,
zůstatek půjček 30. listopadu 1902 1,188.680:49. Počet
účtů 2.489, pokladní obrat Koran 599.036-27, záruční
fondy K 99.270-47. Záložna královéhradecká podléhá
povinné revisi Jednoty záložen v Praze.

Výkaz. Za měsíc listopad 1902 uloženo K
196.601-52, vybráno K 308,057 64, více výbráno o K
109.466 08. Stav vkladů K 11,189.981-56. Půjčeno na
hypotéky K 98.99861, splaceno K 27.730:42, vůce půj
čeno o K 66.248-19. Na hypotékách pojištěných kapi
tálů K 10,123.618'64. Zásoba cenných pepírů nom.
cenpě K 1,188.000—

Průmyslové museum v Hradci Krá
lové uspořádati hodlá o svátcích vánočních (od 21.

prod do 9. ledna 1903) první výstavku svazu rakonaých musef pod titulem „Umění v životě dítěte“. K
výstavce této připojeno bude obsáhlé oddělení, v němě
předvedeny budou veškeré pomůcky výhradně pro české
dítky vydané, jako jsou: knihy, obrazy, hry, hračky,
a pod., jež k toma účeli zapůjčiti slíbili veškeří čel
nější knihkupci a nakladatelé pražští i venkovětí.
Dosad jest v dobré paměti úspěch, jakého se domohla
letošní prázdninová výrtava pro uměleckou výchova
v Náchodě; donfáme tedy, že i ohlášená výstavka
zdejšího průmyslového musea, která eledovati má
stejný účel, potká ae se atejnou účastí a podporou se
strany našeho obecenstva. Výetavka zahájena bude
přednáškou ředitelé musea p. Lad. Haněla o témže
thématu. — Veřejnou čítárnu prům.musea navštívilo
v měsíci listopadu 487čtenářů. Domů zapůjčeno 213
žadatelům na 600 různých předlob neb odb knih.
Pro studající 3 nižších tříd středních čkol, jakož i
pro ty, kdož chodí si do čítárny vypůjčovati knihy
neb předlohy domů, vyhražena jest ve středu doba
od 61/, do 71/, hod. večerní. Upozorňujeme znovu naje
řemeslníky na koihovnu průmyslového musea, ve které
se nalézá bohatý výběr vzorů menších prací, hodících
se za dárky vánoční.

Ze upolku ma podporu chudých
studujících c. k. gymuasia, c. k. škol realných
a c. k. paedag -gia. Spolek čítal v předešlém správním
roce 5 členů čestných, Dl členů zakládajících, z nichž
na živa jest tou dobou 30 členů, a 120 členů při
spívajícicb. Úmrtím ztratil apolek vzácné příznivce a
členy: K. Šulce, továrníka, a J. Zieglera, c. k. pro
fessora. Budiž památce jejich čest nehynoucí! Spolko
vých příjnů bylo 2.452 K 78 h, vydání 2.404 K
44 b, z čehož připadá na rozdělení mezi chudé stu
denty obnos 2.300 K. Reservnímu fondu přikázáno
48 K 34 b, tak že obnáší tou dobou 8.892 K 44b.
Za tento potěšitelný výsledek děkoje epolek četným
svým příznivcům, slavné městské radé, p. t, pravovár,
měšťanstvo, ústavům peněžním a slavným korporacím,
kteří jednak svými členskými příspěvky, jednak vel
kodušnými dary tento potěšitelný výsledek umožnili.
Výbor vzdává všem těmto šlechetným dárcům vřelý
dík. Dalším důležitým zdrojem příjmů spolkových jest
studentský ples, který také v nastávajícím správním
roce má býti pořádán, a sice dne 13. ledna 1903
ve dvoraně Besedy. Přípravy jsou již v plném prouda

že obětavá přízeň přátel atrádejícího stadentetva 1
tentokráte způsobem potěšitelným so osvědčí. Pro
správní rok 1902—1903 zvolen starostou upolku R,
Branžovský, c. k. ředitel realky, místostarostou Dr.
Fr. Srdínko, zemský advokát, pokladníkem Dr. Gust.
Domabyl, professor theologie, a jedustolem Dr. V.
Posejpal, c. k. skutečný učitel.

Do městské rady královéhradecké
svolení byli ve schůzi městekého zastupitelstva dno
39. listopadu pánové: starostou jednoblasně dr. Fr.
Ulriob, radnímí V. Weinhengst, Jos. Pilnáček, Jalins
Rus, dr. Al. Zimmer, St. Červený, K. Hubáček, dr.
Leop. Batěk. Před volbou osmého radního 11 členů
s n. sboru odešlo nespokojeno s tím, že nemá IIÍ.
abor v městské radě ani jednoho zástupce. Jelikož

nebylo vod byla schůse ukončenaa po uplynutíosmidenní lhůty svolána bade nová.
Lidové přednáškyčeské university

Pražské v Hradel Králové. Minalouneděli
p. docent dr. Josef Gruber ukončil přednášky své o
novodobém vývoji a povaze národního hospodářství.
Přednáška tato jest jedna z nejssjímavějších a také
nejpůsobivějších. Pan docent přednášel opravda krásně,
Předně vyličoval vznik a pojem národního hospodář
ství, mlavil o světové tršbě a obilím, uhlím, bavlnou
atd. — Vystěhoralectví je naší chybou, zdržením, je
likoš nám tím odcházejí síly již vyspělé, vypěstované,
kterých pak cizí státy využijí. Našichpamátek, sa



jímarosti vůbec acestujících málo si všímáme. Kdežto
Italii plyne denně z cisínců 1 milion, Švýcarům 160
mil. ročně, nám pramálo. — Pan doktor porovnával
rolníka českého a bavorským. V Haroraku rolníci ze
stejné míry pozemků o 160 milionů více vyhospodaří.
Dobytkářetví si málo bledíme. Do Praby na př. do
váží se 3/, dobytka cízlho. Jinde mají ro'níci uvoje
mlýny, pekárny, továrny na zužitkování ovoce u u
pás? — Nade malá vytrvalost známa. Když jsme zí
ekali nějaký tisíc, tyjeme z nabospoduřeného. Kdežto
v Německu 100 let i více udrží se podnik v rodě, u
nás až synové podaiku ujmout se nechtějí. — V ob
chodě jeme teprr pozadu. Nejezdíme do světa něco
shlédnout, kde možno lépo koupit a . Mezi námi
je více nesolidnosti než kde jinde. Různými nespráv
nostmi kolík už zašlo našich podniků, záložen, cu
krovarů atd.! Též důvěra nám schásí, na níž právě
založeno veškeró podnikání. Na konec pak dodal p.
docent, bychom atrojnávobili svoji prácía neopouštěli
svou starou víru a Českou poctivost; neboť národ
náš, třebne malý, nezabyne, vynikneme-Ji mravností a
vzdělaností. — Věru bylo by velmi prospěšno, aby
p. dr. Graber přednášky své vydal tiskem kn širšímu
povzbuzení. — Dne 8., 18. 8 21. prosince t, r. před
náší prof. dr. F. Drtina vsáleobchod. akademie othe
maté: Úvabyo lidskémpoznánísvětuaŽivota.Začálek
ve 4 hod. odpol. Vstupné do jednotlivých přednášek:
uedadlo 40 b, k stá í 10 k. (Sedadla jsou vesměs
nečístovaná). Předprodej lístků v knihkupectví B. E,
Tolmana.

Ze Všeodborovéhosdružení vHradel
Králové. Schůze rozhodčí rady 30. listopado. PM.
tomní pp.: Urban, Puchmon, Zonbek Jenšovský, An
drlík u Polák. Omluven p. Lněnička. J. M. nejdp. kníže
srcibiskup Olomoucký Kobu ráčil darovati 40 K. Vypi
saje se ofměna 100 K pisateli panopisu v „Právu lida“
na zemřelého ndp. biskupa Edv. J Brynycha, aby
dokáze!, kdy a kde psal ndp. biskup v Obnově, Časo
vých Úvahách, ve Slovech Pravdy atd, protí dělnictvu.
Podpory: Sušice — Milotovi dostalo “se 7 nemoci 6
K.Síma musí podporu navrátit, ježto mu ji předsta
venstvo odbočky neoprávněně vyplatilo a nebude-li
spokojen, odkazuje se valné hromadě. Mýto uZbirova
— Kebrle dostal v nemoci za 14 dní 16 K. Úpice —
Lokvencovi v nemoci 3 K 40 b, V. Lelkové 6 Ka
Píšlovi 1142 K. Litoznyšl — Vítkové dáno dalších 8
K v nemoci. Horní Jelení — Mykysa v nezaměstna
nosti dalších 4 K Hlinsko — Štěpánková- Oberreiter
4 Ka Štýrský v nemoci dostane 8 K. Přijati byli:
Nové Město — J. Škoda I. Týniště — Fr. Jelínek III.
MýtouZbirova—JanLangil,Fr.GroesIII, Frant.
Veverka I., Jan Veverka IL, Fr. Perlík TIL, V. Jerlínk
I. Klatovy — A. Pramar IL., Fr. Diviš II., Fr. Říha
IL Praha — Koblasa I. Porto na lístky nemoc
niční hradí ei podporovaný. Tajemník Polák proví
pp. venkovské výbory, by se do plenární schůze, jež
bnde dne 14. prosince o půl 2. hod. odpol., dastavili
včas, jelikož jinak by me schůze tato přespříliš pro
tábla. Dále žádá správy odboček a skapin, by ma
poatlali úřední dopisy stručné, věcné a vždy jasné a
nepeali zbytečnosti, jelikož ae studoyáním nejasných
dopisů čas zbytečně maří, následkem čehož není pak
možno dopisy včas vypravit.

NaSanatorium vJanských;Lázních
přispěli dále: Vadp. msgr. Frant, Hampl, papežský
prelát, kanou. Senior, atd. 200 K; vd. duchovenstvo
vikariáta Jaroměřského 114 K 19 bh; vp. Josef My
nářík, kaplau v Černilově, 20 K 40 h; 0,B. 40K;
vdp. A. Chaloupka, bisk. notář a farář v Chblebích,
20 K; vikariát Kostelecký 45 K; vdp. Fr. Tondl,
konsist. rada, prof. na odpoč, v Hradci Králové, 68
K; vdp. Josef Kaplan, biak, vikář v Cuclavi, 13 K
60 b; dp. L. Císař, tarář ve Voděradech, 27 K 20 h;
dp. V. Veselík, farář v Brandýse p. Orl., 13 K 60h.
Srdečně diky vzdává a o další příspěvky prosl bisk,
konsistoriam v Hradci Králové.

Ta keřalka! AntonínHolub,obuvnickýpo
mocník, dne %. t. m. statně si v Hradci popíjel. V na
chmeleném stavu dal se reřor na cestu do Roudničky.
Za moravským mostem dostal ae však do příkopn,
kdeš ho ráno jistý občan ze Střebše nalezl napolo zmr
zlého. Vzav nebožáka na záda, donesl ho k Vodič
kovým kasárnám, kdež se ho ujali vojáci. Na to od
nesen do nemocnice, .

Požáry. V neděli kol 7. hodiny večer vznikl
oheň ve stodole rolníka J. Hrnčíře ve Věkoších, kdež
zničil celou letošní úroda. — Dne 2 t. m. 7%, hod.
večer vypukl na Pražském Předměstí n Hradce Král,

v obradé podnikutelo P: V. Klapky oheň, jemož zaoběť padly všecky zásoby v ohradě.

Vojenský komeeré kapely pěš. plaku č.

telu „Merkur“ v Hradci Králové.
Sonstrastné projevy mad úmrtím

mdp. biskupa Brymycha. Nejdůstojnějšíka
thedrální kapitole projevili sonetrast buď ústně aneb
písemně následající hodnostáři a korporace. (Pokra
čování): Ministerský rada baron Pražák, místodržit.
rada Krejčí v Čáslavi, zemaký inspektor Dr. Sitenský,
etavební rada Labler, místodržiteluký rada Steinfeld,
dvorní rada Okenfae, finanční ruda Šimek,státní nů
vladní Matouš, subatilut - Dr. Hubáček, subetitut
Bozděch, okresní hejtman Mařánek v Praze, okresní
hejtman Scheller v Pardabicích, okreaní hejtmanství
ve Vysokém Mýtě, okr. hejtmanství v Jilemnici, okr.
hejtmanství v Rychnově, okr. hejtmanství v Poděbra
dech, okr. hejtmanství v Novém Městě n. M., okr.
hejtmanství v Náchodě, okr. hejtmanství v Trutnově,
okr. hejtmanství, krajský a okreení soud, státní za
stupitelství, finanční okresní řiditelatví a berní úřad
v Chrudimi, presidium městské rady v Praze, městská
rada v Hradci Králové, v Chradimi, v Náchodě,
v Hořicích, v Dobrušce, ve Dvoře Králové, v Litomyšli,
v Žamberku, okresní výbor v Chrudimi, Dvorní to=
Várna Červený a Synové, Záložní úvěrní ústav v Hradci
Králové, řád Maltézakých rytířů, řád křižovníků, Ceská
kollej v Římě, kongregace Redemptoristů v Praze,
kongregace Školských Sester v Horažďovicích, kon
Bregace Šedých Sestor v Praze, Ulášter Benediktinů

v Broumově, řád premontstrátský v Žilivě, kněšetro
wikariatu Kutnohorského, Poděbradského, Jaroměř.
akého, Néchodekého, Novobyddovekého, Tolčského na
Moravě, Bronmovského, klášter Voršilek v Kutné Hoře,
konvent Milosrdných bratří v Praze a ve Vídni, kon
vent Alžbétinek v Praze, OO Bonediktini v Polici n.
M., Školští Bratří v Bubenči, Benronští Benediktini
v Emeuzích, premontetrati na sv. Kopečku na Morarů,
kongregace Redemptoristů ve Vídni, provincie O0.
Františkánů v Praze, Oršulinky v Hostiném, provincie
Milosrdných Bratří ve Vídni, bisk. kněžský seminář,
bisk. Borromeum, Rudolfinum, Polit. drafstvo tiskové,
bisk. knihtiskárna v Hradci Králové, c. k. česká oni
versita v Praze, professoraký sbor c. k. gymnasia, realky,
pedagogia, odborné školy, učit. sbor měšť. chlapecké
1 dívčí, obecné chlapecké i dívčí školy v Hradci Král.,
profeseoreký sbor gytwmnasiav Jičíně, Lanškrouně, Li
tomyšli, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Rychnově,Čáslavi
a realné školy v Náchodě, učitelský sbor obecné i
iěšťanské školy ve Skutči a v Chradimi, professorský
sbor gymnasia, bospouářské školy, dívčího padagogia
v Chrudimi, Hiditeletví odborné dkoly v Hořicích,
patronátní úřady v Pardobicích, Launškrouně, Ledči,
Hischofsteině, Rychnově, Litomyšli, Poděbradech, Stra
čově, Opočně, Choeni, Žamberku, Žlebích, Potětýně,
Dřevnicích. Heřmanově Městci, horní úřad hr. Auer
sperga v I.nkavici. Ze spolků a jednot kondolovaly:
Výbor zemské jednoty duchovenstva, Moravezo-Slezská
křest. aocialní organisace, druěstvo Vlast v Praze,
Jednota sv. Metboděje ve Vídni, kat. spolek českého
učitelstva v Čechách a na Moravě, Jednota katol.
tovarydů a ostrostřelců v Chrudimi, Ústřední uvaz
katolických jednot diecóse královéhradecké jménem
70 sdružených jednot. Jednota Českoslov. řiditelů kůra
u varhaníků. Výbor katolické besedy v Praze, Pro
vincisl Jesnitů ve Vídni, kanovník Dr. Kryštůfek,
kanovník Švebla, P. R. krardian Cihlář, kanovaík
Kropsbauer v Děčíně, konsiet. rada Dr. Horský, děkan

nzler, arcidókan Hofman, rytmistr Radimský, cís.rada Nekvasil, školní rada Lešetický, zemědělský
inapoktor Damek, doch. správce choromyslných Rami,
řidi el Hajnovský s chotí, notář Scheiner, poštmistr
Schopf a rodincu, paní Suháfrová, MUDr. Holeček
s chotí, řiditel panství Eyrink, hospod, rada Vaníček,
advokát Dr Petřík, dvorní rada Šolta, eleč. Zdenka
Šemberová, adrokát Dr. Pipich, advokát Dr. Figar,
advokát Dr. Sýkora, školní rada Dr. Kováf, starosta
Dr. Havelka, notář Kovář a rodinou, b notář Gabriel,
továrník Brva, akademický malíř Heřman, MUDr.
Roubal, zemský poslanec Niklfeld, zámečník Šaobl,
inženýr Herold, JUDr. Czarba, advokát v Hradci Král.
Kníže arcioiskup v Solnohradě Dr. Katschtbaler, biskup
ve Sr. Hypolitě Dr. Rósaler. Kollegiátní kapitula u
Všech Svatých v Praze, c. k. učitelský ústav v Jičíně,
Dr. Václav Cába, c. a k. vojenský farář v Praze,
hrabě Bohuslav holovrat, brabě Harbnval Cbamaré,
náboženské vzdělávací a stavební dražetvo Čechů
Trutnovských a vůkolních, Marianská Kongregace
dam v Hradci Král, Křesťansko-socialní spolek v Krá
lové Hradci.

Z Pardabie. V úterý dne z. prosincet. r.
slouženo bylo v Pardubicích reguiem za + biskapa
Brynycha v klášterním chrámu Páně v 8 bod. pro
studující reálné školy a v V hod. pak pro ostatní
roládež školní na Ssarém Městě. V totéž hudinu v dě
kanském kostele sloužil regaiem p. děkan Ulbrich s
aasistencí a účastnili se smutečních těchto bohoslužeb
úředníci političtí a soudní e p hejtmanem Schollerem,
městská rada a p. dr, Formánkem, hodnostáři vojenští
se avým generálem Hngonem de Baltbazarem v čele,
úřednictvo poštovní, úředníci zem. donucovací pra
covny se úvým ředitelem Jansou, profeusoři, ačiteluvé
a nesčetné množetví pardubické intelligence.

Hospodářskoprůmyslová a umé
lecká výstava českého severovýchodu
r. 1903 v Hořicích. Po celýchČecháchznám
jest výborný pískovec hořický a největší monnmen
tální stavby v Praze i jinde v celých Čechách vý
tečnou pověst jeho hlávají. Zde také ku povznesení
tohoto odboru zařízena jest a již akoro 20 let působí
jedna z nejvétších ókol v Rakousku, avébo drahu
jediná v celé Evropě střední škola sochařská u ka
menická, která nyní rozšířena a opatfena atroji ku
obrábéní kamenejiž sama jest pozoruhodnou zvláštností
městu Hořic u návštěvníka velice zajítná. Průmyslo
vému a aměleckéma zpracování kamene na výstavě
Čes. soverovýchodu věnována jest zvláštní péče a není
pochyby, še kamenictví a sochařství bude zvláštní
přitažlivosti výstavy hořické, neboť posud nikde na
žádné výstavé v Čechách nebyl odbor tento tak úplně
zastoupen jako bode v Hořicích. Od nejjednoduěších
částí kamenických až po složité hrobky s výzdobou
sochařskou bude vše zastoapeno. Taktéž práce a
ukázky materrálů tvrdých a leštěných budou zde vy
staveuy, „jakož i suroviny u různé hmoty stavební,
do odboru tohoto spadající. Vzhledem k důiežitostia
rozsáhlosti tohoto odvětví zřízen byl při výstavě ho
fické zvláštní odbor pro průmyslové a umělecko-prů
myslové zpracování kamene, jemuž v čele stojí čestný
předseda c. k. vládní rada p. Vilám Dokoupil, ředitel
odborně školy sochařské a kamenické. Veškeré dotazy
sodpoví a podrobný program na požádání ochotné
zašle předseda oubora Fr. Vondráček, c. k. učitel
vdbor. školy, koncessovaný mistr kamenický v Ho
helch. :

Východočeská výstava v Pardubi
cích r. 1008. Den ke dni zaznamenávati lze ve
liký postup směřající k úspěchu výstavy. Chvály hodná
píle všech odburů, promýšlenost, s jakou ku zdaru
výstavy se pracuje, to vše patrno z protokolu schůzí
výkonného výboru. Zájem města Chrudimi o naši vý
stavu podporován jest v posleduí době vlastním vy
borem delegátů, kteří na důstojném zastoupaní Cbra
dimě ns Pardubické výstavě svědomitě pracují. Taktéž
Vysoké Mýto, zvolivdí si své delegáty, přislíbilo účasť
i hromadné obeslání. Stavba velikého průmyslorého
psláce jest jiš radána. Výstavní arena jest již zabez
pečena. Spojena bude zároveň s restaurací akciového
pivovaru a bude s to pojmouti přes 600 osob. Zadání
ostatních budov bude vyřízeno během tohoto měsíce.
— Zábavní a ejezdový odbor referoral ve své schůzi

dne 38, list. o zajištěných ojezdech výstavních, s niché
asi nejčetnější bude vjezd basičatva z východních Čech
konaný dne 9. srpae. Veliká slavnost národní a li
dová připravoje se na den 30. erpna, pardubického
to posvícení, v kterýžto den má být teprve otevřený
„chaloupka = pardabického perníka“. Odbor omělecka
má jiš zajištěnou výstavu všech českých umělců ma
lířů i výtvarníků. Velicehorlivou činnovt jeví odbor
sportovní, jehošto atrakce dojdou snad nejširšíbo zájmu.
Pavilon Českých mendin representovati bade vdechnu
akci vlasteneckou, ve prospěch jich záchrany konanou.
Program a řád výstavní bedlivě upravený jest již vy
tištěn a rozesílá se všem interessentům. Vyjímáme z
něho stať o přibláškách: „Kdo by výstavu obeslatí
mínil, nechť zašle přihlašovací list výkonnému výboru
a to nejdéle do 1. dabaa 1903. Pro výstava uměleckou
a zemědělskou buduu vydány zvláštní isty přihlado
vaci. Kdo by posavad přihlašovacích listů neobdršel,
dostane je na požádání od výstavní kanceláře“.

Katolíci ped ovamgolikem. Včle. 33.
letošního ročníku tohoto listu aveřejnili jsme pod
Hmto nadpisem zprávu těžce ne dotýkající oti pana
Josefa Bahnfks, obseního starosty v Zádolí u Opočna.
Jak jsme 80 nyní přesvědčili, nespočívá obssb správy
oné vůbec na pravdě, n není také pravdou, že by p.
Josef Babník nějak urášel náboženský cit katolíků.
V zájmu pravdy i cti p. Josefa Bahníka litajeme, že
davše se osobou místního dopisovatele nesrědomitě
mystifikovati, aveřejnili jsme řečenou zprávu, a od+o
láváme proto arážky v ní obsašené.

Spolek absolventů ©hospodářské
školy v mě pořádá dno 14. prosince 1909.
o půl 2. bod. odpol. veřejnou mimořádnou valnou
schůzí v místnosti p. Jos, Matušky ve Valu. Program:
a) „Jaký úkol má hospodář e hospodyně v zemědělské
organisaci vzhledem ku nyvějším poměrům bospo
dářekým a národohospodářským;“ b) „Jak se máme
připravovati na zájmová společenstva rolnická“; po
jedná Fr. Krejzl.

Z Kutné Hory. Restauracevelechrámuav.
Barbory blíží se ku svému okončení. Nyní pracuje
se na vnitřuí úpravě chrámu. Hlavní oltář arěřen p.
Ant. Hrabákovi, majiteli uměl. trablářatví, varbany
osvědčené České firmě Jana Tačka v Kutné Hoře.
Varhany tyto budou jedoy z největších na českém
venkově se 45 zněj. rejstříky, rozděleny do tří manu
alů s 12 kollekt. rejstříky a pedálem | Disposici var
han těchto echválil c. k. místodrž. zaalec pro varhany
vldp. podpřevor kláštera Emauzského P. Alban Schach
leiter v Praze.

Z Vlkámče. Missie ve dnech 23,- 30, listo
padu u nás od dpp. kuěží z řádu er. Dominika F,
Časlava Přichystala a P. Jindřicha Saipa konaná vy

dařila se znamenitů. Ve farnoati čítající 766 katolíků
bylo 809 kommunikantů. Páni starostové přeúcházeli
příkladem dobrým. Ku svěcení missionárního kříže
gešlo se celé okolí — tak četného zástupu Vikáneč
ještě asi neviděla. Sbor hasičský se svým velitelem
p. Jos. Horákem konal čestnou stráž a tentýž jako
utarosta obce pp. missionářům srdečně poděkoval zu
jejích námahu. Na renovaci těšíme se již nyní.

Z Bystrého u Pelléky. Dne:. prosince
slouženy byly u nás zádušní služby Boží za našeho
evěčnělého, ode všech vroucně milovaného, od nepřátel
a úctou obdivovaného velikého Čecha, ndp. biskupa
Brynycha. Na všech tvářích viděti bylo upřímný
smutek a srdečnou účast s kněžstvem v barvách smn
tečních oblečeným a za zvěčnělého evého láskyplného
Otce se modlícím. Všecky třídy obyvatelstva zastou
psny byly ve chrávu Páné ae zasloužilým svým park
mistrem p Hyrkem Macků v čele. Místní abor uči
telský příšsl se školními dítkami, se školními dítkamí

fišly i sbory učitelské ze vzdálených přifařených obcí.
Jenom patronátní lovice atkvěly se ku všeobecnému
podivení evou prázdnotou! Když zemře příslušník
některé úřednické patronátní rodiny, ujíždí se patro
nátní dachovenstvo z far i 3 hodiny cesty vzdálených,
aby vykonalo svoji společenskon alašností kázanou
povinnost, a zde z osmi úředníků v místě dlících
nepřišel uni jeden. Nechť si to patronátní kněžetvo
dobře pamatuje! .

Svěcení kostela v Petrovicích u
Kácova. Den 16. listopadu byl velikým svátkem
zdejší osady. Bylť tobo dne požehnán vídp. vikářem
ze Světlé náš nový v gotickém slohu vystavěný farní

prapory a naznačovaly naší velikou radoať, že jsme
dosáhli, co bylo již ode dávna cílem nadí nejvřelejší
touhy. Již časné ráno procházela naší dědinou bu
dební kapela oznamujíc, že slavnostní den jíž nastal.
Z blízka i z dálí sešlo se veliké množatví lidí, jakého
Petrovice ještě nikdy neviděly a snad jiš nikdy ne
uvidí. O 10, hod. bnul 8e četný dobře spořádaný prů
vod od farního domu, jehož se mimo 14 duchovních
zúčastnilo c. a k. úřednictvo u panem c. a k. patro
nátním komisařem a vrchním správcem velkostatku
V. Maroschem a slavný abor dobrovolných hasičů z
Kasanic, Před farou uvíteli vdp. světitele zástapci
obcí, u brány mohutné a krásně ozdobené pak dru
žička jménem školní mládeže. Obřady zahájeny byly
pěkným sborem předneseným domácími 1 okolními
pány ačiteli. Po vykonané benedikc: vystoupil na ka
zatelnu místní pan farář, aby své osadníky povzbudil
k upřímné vděčavsti k Jeho c. a k. apoštolakému Ve
ličenství, jakožto nejjasnějšíma patronu našeho kostela,
jenž nám ve své dovrotivosti kostel ten dal postaviti.
Všichni zejísté v té chvíli vysílali vroucí prosby k
Nejvyššímu, by nám našeho nejmilostivějšího země
pána ještě dlouho zachovati ráčil. Jeho Veličenstvu,
nejdp. biskupovi u Jeho Excellenci baronu Chertkovi,
generálnímu řiditeli c. a k. soukromých ststků ve
Vídni, zaslány děkovací telegramy. Na to pak bylo
slavnostní kázání, zpívaná měe av. a Te Deum. Do
provodivše po službách Božích vidp. bisk. vikáře do
farního doma, rozcházeli se věřící do svých domorů
radajíce ae z krásného průběhu alavnosti. Při této
řílešitosti dlužno se pochvalně zmíniti o firmě bratří
nšků ze Sichrova, která dodala vkasné a slohově

správné vnitřní zařízení a o firmě J. Schiffaer v Břev
nově, ješ postavila nové zdařilé pneumatické varhany
o 8 registrech, 2 spojkách a z kombinačních kooflících,



De Ústi m. Orl. Vyrracíte pánovéto, co0
Vás „Obnora“ netvrdila a přiznáváte to, co jeme se
o Vás ani neodvášili tvrditi, nechtějíce věfiti eprávám
nepřátelských listů. Zradu odpadlého kučze k vůli
ženské zástěře neomlavite ani sebo vtipnějším pode
zříváním, če ti drazí jsou snad horší Vás. Dali jste

boršení a to neodčiní ani větší soublas „intelligence.“
echceme nad vámi vynádeti aoud, ale chráliti vás

nemůžeme. Kněz musí v sebezáporu předoházeti lidu
dobrým příkladem a kde se tek neděje, tam ovšem jest
solí zvótralou beze vší vášnosti. Naše doba není vů
bec protí knětetvu, nýbrá proti kněžetvu chybujícímu.
Ani „inteligenci“ nemůže ve zamlourati věrolomný
kněz. Tolik jeme si dovolili všeobecné promlaviti
k našemu případu beze všeho pohlížení na vaši osobu.

Klieperove divadio. Ředitelp. Fr. Trnka
nás překvapil v neděli vzácnou novinkou, spracovanou
dle nádberného romápu Sienkleviozova „Goo vadis“
pod titulem „Ve znamení kříže.“ Škoda, že přišlo právě
tehdy málo návětěrotků opatřit tato vážnou nábožšen
skou bru, jež byla sehrána v skutku mistrně. — Ta
hové věci moderní diváky bobnžel netáhnou, ač by ei
odnesli jistě mohutnější a trvalejší dojem, než z po
dívané nes nějakou frencoazskou mělkoa fraška. —
V úterý provedena znamenitá časová veselobra „Ženy
podle nejnovější mody.“ Břitkou satyrou tepe zde vpi
sovatel výstředností nynějších „emancipovaných,“ po
klonkami u knihami odchovaných da u. Všecko žer
tovné koření v tomto kuse jest účelné; spisovatel dbal

Pi všem peycholegického a uměleckého prohloubení.
Boubra byla výtečná u nchracovala k častému po
tlesko. Verdiův stále avěží „Tronbadovr“ sebrán 8 do

rým porozaměním; i přednessboru svědčilo značnémpokroku pěveckého umění. Uzavírajíce utručný referát,
přejeme p. Fr. Trokovi, aby obecenstvo podporovalo
stále hojnější návětěvon jeho umělecké aoaby, — Ra
pertoire dívad. — Vsobotu: „Měšťáci,“sensační novinka
národního divadla v Praze od M, Gorkiho. — V ne
děli: odpol. o 4. hod. „Medvěd a víla“ od E Krásno
horské, večer: operetta „Kráska z New Yorkn“ po
drahé. — V pondělí: „Orfeus v podavětí,“ operetta od
Offenbacha. — V úterý: „Gazdina roba“ Příjem V.
Horské. — Ve etředu: 1. hra v předpl. „Habička“, a
ve čtvrtek: 2. bra v předpí. „Stradella,“ pohostinské
hry tenoristy V. Pragru od městského divadla v Olo
moaci. Obě tyto hry jsou jako 1. a 2. hra v předplu
cení novém, ješ na 16 večerů ještě přijímá knibku
poctví p. Peřiny.

Z Kostelce a. Url. Due 7. prosincekato
lický spolek shromáždí ae o 7. hod večer k vyslech
natí přednášky: „Byl-li Řím nepřítelem uechů?“

Různé zprávy.
Naším přátelům. Koleudáře„Stíty,“ jež

poslány do komise, račtež ponechati u sebe až do
18. t, m.; pak teprve neprodané exempláře zpět za
šlete. — Že katastrefa Svatováclavské záložny není
šádným požehnáním pro finance katolického tisku, to
cítíme ralnou měrou také my. Víme, že ae přemnozí
svými dary věnovanými obětem katastrofy značně za
krváceli, ale proto přec snažuč prosíme, aby nedo
platky a přelplatné vyrovnal každý, kdo jen trochu
může. Máme movho nalébavých povinností, které od
kladu netrpí, u peněz dochází nás nyní velmí málo,
Doufame, že naše prosba uezůstane bez výsledku,

Milovmík pravdy. Trochu rozhledu po
vlastním táboře by neškodilo „Hlasům ze Siona",
jichž hlavním a enad jediným apolupracovníkem jest
pastor Šádek. V každém čísle sběsile bije tento Jist
do katolického lidu a kleru, zahrávaje si při tom
ještě na mučeníka. Tak v č. 47. dušoval se uvým
ovečkám, že klerikálové uveřejňují vymyšlené zprávy
o sacboralých dvojctihodných pánech. Ale zrovna
v témže čísle otiskl tento mučeník z Času blbou lež
o oběšeném kapacínu v Olomouci, ačsoliv dobře vědál,
že Čas toto lež již několik dní před tím odvolal.
Cirkevní helvetský list tedy otiskl vědomě ničemnou
lež a tím sám se odsoudil. Se zvláštní zálibou cituje
tento dvojetihodný helvetský orgán Horkého uličnické
pomluvy o Borromeu, ačkoliv dobře ví, že ai zahrává
s obněm a če by neopatrné vyjádření o tomto před
mětě mohlo někomu vynésti několik měsíců v chru
dimekém kriminále, Tedy jen: opatrně dvojetihodný
následovníče velikého Kalvína! Chcete li již něco
pravdivého napsati o mravní pervarsitě, citujte zápis
z pamětní knihy rodného města Kalvína, jemuž bylo
pro sodomský hřích vypáleno potupné zaamení na
zádech. (Viz Řebákovu „Reformaci“ str. 268.) Anebo
poslužte svým orečkám novinářakou zprávou „Zářa“
(č. 6), kde se aděloje, že protestantský ředitel semi
náře v Greiza v'Sasku byl letos pro 400 deliktů s0
domských odsouzen na 15 let do káznice. Nemyslíte,
že by tyto zjištěné případy otevřely Vašim čtenářim
oči? Tak jen se nebojte pravdy a nechte lhaní!

Vymikáme. Dis zprávy „Hlasa“ stolní spo
lečnost Měšťanské Besedy v Uherském Hradišti na
Moravě poskytuje několika žákům obchodní školy
obědy. „Hoši, jak tomu jevu z domova zvyklí a jak
to také je chvalitebným křesťanským způsobem, ne
zasedají k obédu jako to božíh .... ., ale hezky se

vždy pokřižojí a poticha pomodli. To bylo ale některým mladým pánům trnem v očích, proto se uradili,
če se to hochům masl zakázat. Sami do toho ovšem
nechtěli zakonanout, nastrčili tedy číšníka, aby
bochům modlitbu zakázal. Modlit ee před jídlem a
po jídle a to ve společností — je prý fanatiemem a
neslušností.“ To má býti svoboda a pokrok, jenž za
skyru chleba káže bošíkoví zapřít své náboženské
smýšlení? Svobodomyviníkům a pokrokářům podob
ným vhodně naznačuje úkol života spisovatel Mrštík:
Cesta úplné bezáhonnosti, zdrojnásobené pracovitosti,
kázně, poctivosti, čistoty, osvícenosti ve správě všeho
dušsvního i hmotného majetku, dokonalého vynžití té

svobody, kterou už máme a kterou nám zatím nikdo
nebéře. V tom je etbické a nepomíjitelné jádro naší
věci, Jinak — jakým prárem ae dovoláráme svobody
větší? Abychom ji nu novo poškodili ještě divočejší
měrou? To ji ničit badou raději nepřátelé sami. —
Kaňdý novadělaný skutek tak o nás roste v strašlivou

pobanu, břitkoa sbraň proti nám a nás činí — bezrannými.“
Palee—věštee. Bedlivýmpozorovánímbylo

ujištěno, de jemný závitkovitý vzorek na předním
článku paíce jest u každého jiný. Otisků těchto zá
vitků používá se v Číně již ode dávna, u vás zvláště
— » Americe — teprv v době novější ku zjištěcí to
tošnosti zločinců. Z peněžní zásilky bylo mezi New
Yorkem u New-Orleansei ukradeno 42.600 dolarů.

Balík pak zase zapečetěn u na pačeb přsoknat palec.Policií zhotoveny byly voskové otisky palců všech
úřadníků a osob, jichž rukama peníze prošly, otisky
pak fotograficky evělšsny a byvše s pečetí srovnány
— prozradily pachatele. Vývoj 3 článků palce stotož
Ďuje 85 s vývojem těchto tří vlastností: vůle, sond
nosti a lásky Vyvinut li článek prvof (s nehtem) nad
ostatní, ukazoje individuum pevnou vůli. Je li drahý
článek mnohem delší prvního, platí človék za chytrého.
Článkem třetím míněn „polštář“ palce. Je li silně vy
viout, třeba co čimti 8 injividuem smyelným. Je li
palec nápadně pobyblivým, patří člověka lehbkomyal
nému; jeli pevně rozčleněn, je majitel pozorný,
chrabrý a povnéhu charakteru. Pnichiatry bývá palec
často ohledáván, Nepoožívá-li totiž pacient při denním
zaměstnání palce u nechává jej vložený ve dlani nebo
odchlípnatý od ostatních prstů, je to známkou duševní
porachy. Blbcům od narození chybí často palec, nebo
ho aspoň nosívají »krytý v pěsti. Padoucnicí stitení
vždy vsanou v záchvatu palec pod prety. V zápase
smrtelném abalí se ruka v pěsť.

Svatováci. záložna a „Český Učitel“
Píše se vám: Katastrofua sv. václavské záložny rozče
řena hladina českého národa nad pomýšlení. Byla to
ověom událost prvního řádu, ale byla by po krátkém
čase i ona zmizela v hlubinách hostitelské Lethe,
kdyby jí byli nepřátelé katolicismu nebyli potřebovali
do svého krámu. Čo jiných, podobných, aneb ještě
horších zločinů odbylo se právě v táto katolicismu
nepřátelské žarnalistice krátkými sloupci s obligátním:
„Ústatně se k tomu předaštu ještě vrátíme!“ Defranduce
ve av. václavské záložně věnk musí býti řádně se vším
soukromým kalerv, jenž již « obledu veřejné mravno
sti pro veřejnost se nehodí, proklepána, aby ei nepřál
telé katolické církvo, jejíž člen tu na neštěstí hrá
přední roli, mobli spokojeně utříti mravním rozhoř
čením vynncený pot, oddechnonti si a zvolati: „co
jsme mobli ačiniti, to jsme učinili, více možno nebylo
a jestli jeme tomu „klerikolismu“, jak sí katolictví
jmenorati avorně zvykli, „nyní nezapadili rozhodnou
ránu, pak ee nám tu hved tak již nepovede“ Co
listy vídeňské odbyly Jelínka za tři, čtyry dny, co naše
listy jen anechatí vracely se avého časn kdefraudaci
Winklerově, jako by se za ni spolu styděly, věnují
86száložně ny, václavské celé dlouhé slonpce; 8 rozkuší
kanibalskoa oblodává se kost již před týdnem ohrý
zaná, aby 8e zítra začalo znovu. Zvlášť vtom ohledu
vynikly listy socialistické a dnes již par nobile fra
tram — týdenníky radikálního učitelstva. | Ostatně
může nám to při vší tragedii býti jakýmsí zadost
učiněním, že zlodějetví laiků tak již zevšednělo, že
již netáhne, kněz zloděj věak že je přec jen vzácností
pevídanou a neslýchanou. Není prý to nejhorší hraška,
na niž vedají +1osy; sv. václavská záložna byla
braškou shnilou, ale o tu se nepřátelům kněžetva
vlastně nejedná, nýbrž o tu zdravou hrušku, jíž přes
všecko je a zůstane církev katolická. Nedivili jeme
Be, že socialisté hleděli za zločinu kněze Drozda, po
mijejíce židovské defraudunty mlčením, vymučkati, co
ne dalo, vždyť my jich též nešetříme a „půjčka za
oplátku“ je staré pořekadlo; co nás však přímo na
venkově obromilo, byl způsob pemní, zelášť v „Čes.
Učiteli“, orginu bydžovského učitele Černého, Litu
jeme, že tyto výstřední směry nedocházejí hlasitého
odsouzení. Ze způsobu, jakým s námi mlovíajednají
učitelé v obcování puspolitém, jenžpřes jakési, řeknu
tbeoretické napjetí, je přec jen na mucha místech
ještě přátelaké, dalo by se očekávati ostré zakřiknatí,
avšak učitelé dnes bojí se jeden druhého a není ji
nébo etavu, v němž by jeden druhému méně důvě
řoval, což je jen důkazem, že oltraradikální aměr
v časopisech není výslednicí všeobecného učitelského
smýšlení a cítění. Divíme se ovšem, že se nenajde
někdo z Jilemnicka, kde kterýsi učitel pro tentýž $
173 musil dán býti do pense, neb někdo z Jindřicho
hradecka, kde pro podobnou defrandaci volil jeden
příslušník očitelského stavu smrt před vyšetřováním,
a že nedopíše p. kolegovi Černému, aby toho nechal
a nepřípivoval zločin jednoho na účet celého atavu,
ježto by učiteletvo mohlo při tom deredně pochoditi.
Když se to stalo, v prvním i drabém případě naše
listy vůbec mlčely, neboť nenašel be mezi kněžetvem
dopisovatel, který by dělal z chyby jednotlivce po
třebu k potírání celého stavu, nenašel se též proto,
že se český kněz stydí před Jilem za to, když in
telligent, k němuž je beztoho ve vydřeném lidu dnes
již málo důvěry, dopustí se ze ziskachtivoati činu tak
šeredného; ano já mobu doavědčiti, že když jeden
kněz v sbromáždění jednu z těchto dvou ačitelských
afér přiváděl k řeči, že se potkal = ledovým mlčením.
Tomu se říká, p. učiteli Černý, noblessa; choditi
však na slance a míti máslo na blavé, tomn se říká
hloupost aneb neprozřetelná zlomyslnost, kteri se
hned tak nezapomíná, naopak k zostřené pozornosti
protivoíka pobádá. 3 by se kdy mobtlo jednati o
miliony, toho ovšem neočekáváme, ježto učiteletvo
nebude a nimi míti co dělati, ale nějaké té tisicovky
ae ještě p. učitel Černý v životě sám dočká, Tedy
všeho do Čusu, to na věci ničeho nezmění, naopak
bade to — abychom vlastních slov pana. uči
tele bydžovakého e obměnou nžili, „vyvrcholeným pří
padem školarismu, školární přetvářkou, životní prol
haností, školaristické smělosti a bezohlednosti až
k zločinu. Bude to zjevem příznačně typickým, jakým
je moderní školarismus, jež lid deptá a dálí, pokry
tecky sebe přikrývaje, Žije a tyje z důvěry lidu
k alnšebníkům moderní osvěty, v růsných formách

páše zločiny a ze zločipa nabývá posily k šíření své
světské moci na lid. Dějiny tohoto školariamu, třeba

v plénkáchp jsou dějinamiefinovanýchšpatností a zločinů“ Jak pak, p. Černý, chutná“ Áto jeme
podali jen nepatrnou ukázka Vašich vlastních zdro
filostí přeměnivšepouzeslovo „klerikalismus“ v „dkola
rismns“, o němž budov psáti potomci za 800 let
s tímtéš rešpektem, jako dnes pídste Vy o klerikalismu,
jeně ovšem za 1900 let neubránil se osudným Často
chybám,jestli totiš zůstanete představitelemškolarismu.
VyaČ U. „Č. U.“ mnsil býti pro svůj kanibalský
refarát © ar. václavské záložně skonfiskován a to
znamená v Rakonsku mnoho, poněvadě on v první
řadě užil defrandace, jež se v ní stala, k nejohavněj
ším útokům na církev katolickou, či jak on říká, na
klerikalismus.

Národní pedník obchodní u prů.
myslový v Praze. S potěšenímmožnoznamenati
roka letošního zvýšený odbyt, docílený jednak dalším
zdokonalením vlautních výrobků, jednak přibráním
nyní veškerých druhů per psacích, pryže, rýsovadel,
břidlicových tabulek i písátek, napínacích hřebíčků,
hub u kříd barevných. Záleží nyní jen na naší veřej
nosti, by u pp. obchodníků vědy výslovně žádala
zboží z „Národního podniku“ a tím dobré věci české
k dalšímu nutnému rozvoji napomáhala, Nový obsáb
lejší cenník se právě sestavoje,

(Zasláno)
Z Ústi m. Orl. V zaslánu „Lidových Listů“

ze dne 29, listopadu, útočí oba moji bývalí kaplani,
František Šimek a Josef Adam, na pisatele lokálky
„Obnovy“. Lokálky té jsem nepsal aniž podnětu ja
kého k tomu dal. Dle poměrů v městě nabývám tobo
přesvědčení, če snamelu vzniknouti jinde. Na tom
ostatně nezáleží. Ač správno jest, že kněz smyslný a
pítí oddaný i takový laik, nehodí ee pro společnost
lidskou, předce není pravdou, že by všichni intelli
genti s tím noublasili, kdyby všickní kněží z Čech
utekli. Ke cti obou kaplanů musím říci, že nikdy tu
nebyli opilými, ale požívali i vážnosti pro své vlohy
a schopnosti. To však žádný zo soudných katolíků
nechválí, že ze av. církve vystoupili, a přátely kněž
ského celibátu nejsou. Žádám sl. redakci, by dotvr
dila, že ona lokálka z mého péra nevyšlu. Pondvadž
zaaláno v L L. tak jest sestaveno, že by z toho člo
věk poměrů neznalý mohl mne podezřívati, jako bych
já byl nějakým porašovatelem celibátu a člověk ne
mravný, tedy tímto prohlašuji, že každého budu soudně
stíhati, kdo by se odvážil něco takového mi připiso
vati. Calibát kněžský, Bohu díky neporušil jsem ještě
vičím, to otevřeně přede všemi lidmi říci mobu, u
také nikdo nic takového na mně nenašel. Nebudiž mi
tedy v neskromnost vykládáno, že dopisem mých bý
valých kaplanů k této obraně jsem donucen. Naslovu
v zaslána: „že pak některý kněz... . přátel uena
chází mezi zdmi domu farního“, obledně našich bý
valých poměrů, ten projev lásky křesťanské mám v
odvetu, že jsem pánové s vámi oběma dobře to smý
šlel, nikdy Vám škoditi — nechtěl, a denně modlitbou
vzpomínám na Vás. Když jsem ale seznal, že konáte
věci, jež jak sami píšete, vedly tam až, že odvážili
jste ne „zlomiti a daleko od sebe odvrhnonti pouta
svaté Církve", a zcela formálně z katolické církve
jste vystoupili, ta ovšem, když mírné upozornění nic
neprospívalo, žel, i přísněji jsem byl nucen jednati,
což mi však, klidně-li věc uvážíte, zle vykládati ne
budete. Ustatně, měl jsem s vámi po kolik let v tom
trpělivost, tak že se mi nyní vytýká, že již dávno ten
poměr váš měl býti přeraden. Tento boj vyvolali jste
sami, já jsem k něma žádného podnětn nedal. Ostatně
žádného laika, tím méně kněze, tato polemika vaše
nepřekvapí. Bylo to, jest a bude tak i v budoucnosti,
Ze kněží odpadlíci, kterým ne zdá býti „kněžský se
minář a duchovní stay vůbec“ jen jako „pastičkon“
na nezkušené myši, vždy budou chtíti předmětem po
zornosti ee státi, kolem sebe nespokojence shromáž
ďovatí až i v semináři a hledati ve svých snahách
souhlasu mezi laiky, zvláště v inteligenci, aby tak
spojenými silami povalili — kněžský celibát. Je to
však boj marný. Proto ani já do dalších nějakých
potyček novinářských a vém: se pouštěti nemíním.
Škoda času. Bůh nejvýš milosrdný ráčiž vám i mně

i všem lidem, všecko ku spáse obrátiti. —
Ant. Nývlt, děkan.

Pozn. red. Svědčíme, že p. děkan Nývit není
pisatelem dopisu z Ustí v minulém čísle uveřejněného.

(Zasláno.)

Velectěnému pánu

Janu Tučkovi,
majetníku továrny na varhany a harmonia

v Kutné Hoře.

Varhany, které pro farní chrám Páně v Ko
stomlatech u Nymburka v továrně Vaší objednány
byly, ospokojily všeobecně jak co do vzorné úpravy
vnitřní, tak i vzbledem ke vkusnémo zevnějšku,
což zejména c. kr. mistodržitelský znalec vdp. P.
Albau O. S. B. pochvalnými slovy vyjádřil. Hlas
těchlo varhan o 13 znějících a 5 kollektivních
rejstřících jest mohutný i lahodný a nemálo při
vpívá ku zvýšení pobožnosti věřících. Děkujíce
vřele za toto krásné dílo továrny Vaší, přejeme
upřímné, aby závod Váš stále vzkvétal a všude
zaslouženého uznání došel,

Karel Goltu, Dr. Jos. Rydvaa,
ředitel a patronát. kom- děkan

missař v Lysé n. L. a farář v Kostomlatech.

K dnešnímu číslm přiložen joobrázx
kový vámoční seznam Singer Úe.akci
ové společností pro šicí stroje v Hradel
Králové.
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, , Vánoční odprodej dopisnic.

-a Vá noční <a Následkemzměnyobchodníchmístnostíjsem

a novoroční dárky, jakož i hračky
nucen svá obrovské zánoby dopisnic vánočních i

vystavuje první Královéhradecký

BAZAR ČUPR 1 Běh“

vyprodati, a proto gnížil jsem jich ceny, takže

Též v neděli odpoledne k volnému prohlédnutí.

prodávám 100 kusů skvostných vánočních a novo
ročních (50 druhů) ze 1 zl. 50 kr. franko, proti

Vázy, dekorační talíře. figurky, desertní talíře, patentní džbány na pivo,
trojdílná zrcadla, kuřácké a psací náčiní, stolky, paravany, alba,

dobírce neb po zaslání obnosn předem. - Co se
nebodí, vyměněno bude obratem.

nácesairy (zařízené krabice na šití a na šperky), pouzdra na doutníky a
visitky, sáčky na peníze atd. atd.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.

Obrovský sklad kloubových loutek ahoupacích koňů.

Jediný závod zasílatelský na českém venkově.

Nábytek na splátky

Čínské a japonské ozdobné předměty.
Nejnovější nákrčníky a prádlo bílé a barevné.

bez zvýšení cen na každou stanici dodává

Výtečné a moderní rukavice, trikovéa pletené,

PLTČTVVTELVOVTVY

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

: Před nákupem vánočních a movoročních
o : důrků račte si prohlédnoutinaše výkladní skříně.

Velký výběr vějířů, pravýchpštrosích,z želvovinya z perleti, T OVO Bo"
Jediný sklad moderních Šněrovaček osvědčenéfacony, v každé Děrí něj u

kosti Objednávky dle míry se rychle a levně vyřizují. — Mnoho Páni kuřáci pozor ! Nedostižitelný požitek.
pochvalných uznání. PB“ Velký výběr galoší "ji | Jediněz novépatentní,všeobecnéoblíbené

Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje

Frant. Čupr v Hradci Králové,
v Klicperově ulicí proti kavárně pana Ffaly.

uhubaobababusbobackbaskaoknuboob
dýmky Ideál

vzorný, lehký tvar, čisté, příjemné, tabodné a ne
škodné kou ení, jelikož se kouř hned na prvnímPETETFTFVVPŘ | On nn

K 4—, po obdržení franko zasílá vynálezce

Úžasné, z *. s n 8pena Eo i F s. Novotn, Maršovice-Kokonín
o navdivé ! ;p sbsb = REK E ; obchodní»zasílatelskýdům.av s 0. 4 145

Za 3 koruny! Za 3 koruny! : |

Přisvémvelkozávodědopieniceníed Joseft Neškudla, Prodá seoddělení tisování drobnýchzakáze :

la báječně levné oeny, a zasílámfrasko © a kr. dv. s dodavatel

j všudež osvědčený A mnoha doporu
ních a uměleckých dopisnic, vesměs novivky. — čeními nejčastůji vyznemenaný

Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem. o. a k. dv. výrobní závod

K. Kubav Jičině, Čecby.($| yoh kon parmentů

3 m 86 cm. vysoké, 5 m 75 cm. široká.
gap* Bližší sdělíadministracet. | ij

D66GG33GG0GBG0G0GGCem
A
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SHW-pouze za 3 koruny SW v dahlomnémnad0, č.d. 28 rathova[é avětě1 vkusnou kasetu dopisního papíru (100 obálek, doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu| ©
100 papírů) a 25 skvustných v:nočních, nevoroč- vel

4 praporů a kovového náčiní — Iilus-r X
MÉ Zn p cenníky, vzory a předměty k výběru na i s v

“.. :-E požádánífrankose zavílají ú

p Adresavždydoslovněúplná. d IS V Tel) X
MUDr, JOSLÍ KOLU :prd L: “ ——letošnísklizněw Chrudimi, j (3PKP P A P K 16 I 5 kg. 15 kořenů.. K 6—

vedle c. k. okres. hejtmanství MĚN o 5 KE 25 koření K 2.50
provozujeveškerou n i ninuá franco na každou poštovní

nehnorěí prakalzabolekatskou ej | DUSA práce v Nradci Králové, stanici dobirko u znalé
Kočí dostane dobré místo v Horním Jelení.

Umělézubyvšechdruhů | Nadotazodpovísprávcebarsy Jos M] kulecký
zhotovuje ihned a téhož dne, Ž| Jos. Polák st o Hradci Kr.| W „zvoz malin.křenuv Kutné Hoře

ve své vlastní nově zřízené dílně. | v bisk, residenci.
(K dotazůmpřiloženbudižkorresp,lístek.) V3E363EIEIEIEE3636363636

MS 10C700
JanHorák, Č SZACLONVS

krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony
nových vzorků pravých vlněných látek látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

pro podzimní a zimní dobu. E

vlastní výroby atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

Též velejemné z% (A JAN OTOUPA
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj

v Praze, Václavské nám. č. 32,

nébo duchovenstva svědčí o pectivé ob

„NOCDMOUA
sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

č ma splárky boz zvýšení cenil



HOUSLE, STRUNY, SLAVILA?, vzájemně pojišťovací banka v Praze
jakož i veškeré uzavírá ?

hudební nástroje|| "7" poiňěními ">
: s Sóletý muž zabozpešísa čtvrtletní pojistnéK ©

nejlevněji ve skladě odborného znalce 10007, spiizj hood pojeho Námrínebo při ddšití60"roků. Poe placenpět pojistné se zmenšuje o dividendu.

o

nejnovější soustavy nabízí o%

ČENÉ BoENEÉE BUBEN, |
kočárník 90

- 5 o
w Hradci Králové. 99

Práce vzorná. Oeny mirné. do o

oo000

W/oOo

Co 
dobrodiní
a Jako potřebu pro každou
rodinu, dlužno označiti ==

Kathreinerovu
sladovou kávu
==Kneippovu,

sterá také denněvicedooběhupřichází.

Žádná pečliváhospodyňka nechť ne

dary odporočuje vzhledem k této uastávající otáli,tento chutnýa zdravotníkávový
době velect. P. T. obecenstvuku provedenífoto nápoj zavést. 390%

grafických obrazů všech velikostí a všech způsobů Mestává žádné lepší přísadya žádná o 0990nejchvalněji známýzávod: J. F, Laugbane, c. ak. lepší náhrady zrnkové kávy, kde 00090
dvorní fotografv Praze, Vodičkovaulice čís. 97. o tato lékařsky zakázána jest. === 90060,oo

Král. Hradec. Plzeň. © Budějovice. $ Kathrelnerova sladová káva Knelppova
oso 9 Jest pravá jen v půrodních balič

kách s ochrannou známkou »farář
Knelpp:. Otevřeně vyvážená, neb
Jinak balená sladová káva, neninikdy

Kathreinerova.

o
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Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadiy, lardře veVýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
I Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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Umělecký atelier - - 
sochařsko-štukaterský Uměleckýzávod

AN JIROTKA A sPoL.|© Jaroslava Doležala

v Hradci Králové) ve Všestarechu Hradce Král
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Oltáře,sochyaj.
ve vkusnéma lernémprovedení —doporačaje— zhotovuje zručně a levně

p Z rak ráomen spy| ŘŘ azatelny,ONa , vn

Petra Buška synové, Bvývdočěsalonů,konáren,setí RW- Boží hroby, "UN

uměl. závodFezbářskýdř sochařskýpro bulá m ování. OB“ křížové cesty,práce , ——=—=—=—=
v Sychrově (Ďeohy), založenaroku 1868. VýrobavdechAka oádrových00h.V frontonů| 6 oltáře, sochy svatých a pod.

v m výběru k

zoo a Nohorějísásřlé popel+ biskupaBranda| $0 "obo poobralnýchpřipisů vyloženoNejlepšíodporučené!| Plánya rospočtyse neúčtují| Jama Mop. s jako vhodný protějšek .
Provedeno ke 500 oltářů. . odporučuje se též poprsí Še.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. ——Vydavatel a sodpovědný redaktor Antemím Pochmon. — [iskem bisk. kninuskarny v liradolnral.



Hlasy časopisů o zesnulém bis
kupu Brynychovi.

Lidové Listy (v Cbocni) píší: „Církev
katolickáztrácív němjednohoz nejvěrnějších
a nejstatečnějších svých průkopníků. Výzuam
úmrtí jeho pro církev pochopí každý, kdo ví,
co znamenal zemřelý biskup ve své diecésu.
Byl bez odporu nejvýraznější postavou v hnutí
klerikálním. Celou svoji osobnost s nepopíra
telnou energií dovedl postaviti do služeb církve
bojující. Zemřelý biskup byl biskupem lidovým.
Nikdy nezapomněl původu svého českého a
neobroženým vystoupeníní svým proti zrušení
jazykových nařízení získul si sympatie širokých
vrstev národa.

Jibočeské Listy: Dlažno mu přiznati, že
byl vždy dobrým a rázným Čechem.“

Ostravan: „Nikdy nezapomněl, že je Če
chem a všude jako takový rozhodně vystu
poval,“
, , Posel s Podhoří: „Církev římsko-kato

lická ztrácí v zesnulém jednoho z nejpilnějších
pracovníků, národ český pak muže, který byl
zevšech českých biskupů nejrozhodnějším a
nejupřímnějším zastancem naší národní věci.
Zvláště důrazně zastal se zvěčnělý práv ná
roda českého v době zrušení jazykových na
řízení svým památným pastýřským listem 0
jazykové otázce. Zvěčnělý byl též horlivě čin
ným jako spisovatel a vydal mimo četná po
jednání, uveřejněná v různých časopisech, ně
kolik spisů, ponejvíce tendence katolické,
z nichž mnohé přeloženy i do němčiny.
„, Jizeran: Biskup Brynych je znám svojí

lidamilností po celé své diecési. Majetek ne
byl mu nikdy tím prvním, rád podporoval
podniky dobré, byl štědrým vůči chudině atd.
Když umíral, přál si míti jmění, aby mohl
ještě více darovati. Poslední vůle podává pádný

byl vzorem katol. kněze českého a jsou bez
významné útoky liberálů na jeho osobu proto,
že činně zasáhl do hnutí katolického, Jako
představitel katolicismu musel také jednati
rozhodně ve všem a věndy na prvním místě.
A to se u něho odsnzuje. Kdyby dle přání li
berálů nevšímal si života veřejného, nechal
jim pole volné, byl by hodným knězem. Zda-li
by 8e to ale srovnávalo s jeho katol. přesvěd
čením, o to se liberálové nestarají. U nich je
katolicky činný člověkfanatik a klerikál ; dobrý
člověk, muž zásadní jest ten, který slouží fa
naticky zájmům jejich. Světlé stránky biskupa
Brynycha zastíniti se nedají!
, L'udové Noviny: „Zomrel biskup Brynych,
jeden z nejvlasteneckejších českých biskupov a
horlivých kňazov“.

Národní Listy: „Zesnulý biskup stál jako
osoba politicky činná v popředí !klerikální
strany, jsa takořka nejvášnivějším a také nej
schopnějším bojovníkem za její zájmy. Na

. drahé straně ale zcela objektivně dlužno kon
statovati,že byl dobrým aupřímným
Čechem, hrdě hlásil se vždy a za
všech okolností ke svému národu a
také s veškerou důrazností dovedl opříti se
známé snaze o dělení diecésí a jmenovitě ger
manisačním choutkám biskopa Frinda. Biskup
Brynych byl i literárně činným. Arci byly to
spisy tendence katolické, ale všemi va
nula vlastenecká jeho mysl. Zaspisů
těch jmenujeme „Pokročilý rolník“, „Domkář
madrlant“, „Otevřené oči*, „Diamantek“, „Slovo
kříže“ a jiných více. Vlastním a nejbližším
jeho působištěm byla ovšem kazatelna. Jako
kazatel a řečník v dissertarích duchovních byl
autoritou na slovo vzatou“.

Prager Abendblatt: „Se zesnulým odchází
z naší vlasti kněz nejbohatších vědomostí a
nejhorlivější činnosti.“

. Več. List Hlasu Národa: „Brynych byl
muž svérázný, plný elly a energie, byl pravý
bojovník Páně, plný ašlechtilosti i lásky vla
stenecké, jenž po celý život bojovul za pravdu,
víra i národ evůj a smrt jeho vyvolá bolest a
politování v řadách přátel i politování u od
půrců.

Výminku tvoří ovšem listy židovsko-ně
mecké. Tyto předobře pochopily, čím zesnulý
vrchní pastýř byl katolickému lidu českému,
ony pochopily, že jako dobrý pastýř musil
varovati lid před nevěron a nepřátely církve
Kristovy, proto ani nad hrobem jeho stojíce
nemohou mu toho zapomenouti. Ale právě tím
vydely listy ty zesnulému svědectví nejlepší,
neboť chvála z úst jejich více by bolela než
těšila,

Úvahy své o zvěčnělém končíme slovy:
Byl to veliký biskap církve, upřímný milovník
národa, lidamil nad jiné obětavý, pravý otec
a bratr svého kněžstva.“

——

Zprávy hospodářské.
Bobatství Maďarů.

Kdykoliv ministři foancí rakouskýa,aher
ský vydají státní rozpočty na příští rok, neopo
minou rozpočet ten 8 případnými výklady dáti
poslancům do rukou. Uherský ministr financí
má při tom ve zvyku, že podává sovčasně roz
vahu o majetku maďarského státu. M4 to býti
jakýsi dokument, že bohatství v Maďarii při
bývá. A při tom je nejsmutnější to, že uherská
vláda jest nucena, aby se lid z Uber nestěhoval
do ciziny pro sumý blahobyt, vydati přísný
zákon proti vystěhovalství.

Projděme si výkaz finančního ministra
uherského o stavu majetku státu maďarského.
V aherských státních pokladnách bylo koncem
r. 1901. na hotově peněz v obnosu 157,068.000
korun, kdežto před rokem koncem r. 1900 bylo
ve státních pokladnách uherských ns hotově
237,568.000 korun. Ubývá tedy pokladních pře
bytků valně, zrovna tuk jako u nás.

Aktivní majetek uherského státu tvoří
v přední řadě státní dráhy, které mají ceny
2.217,958.000korun. Solné doly státní jsou od
hadnuty na 367'/, milionů korun, státní uherské
lesy na 1874, erární silnice na 1748, státní
továrny a železárny 59, mosty v Pešti 46'/
státní hřebčince a velkostatek v Jedlové 88',
milionů koran. Budova a vnitřní zařízení uher
ské poslanecké sněmovny v Pešti stálo dosud
32,539000 korun. Něco podobného není na
celém světě.

Maďaři chtí tímto bláznivě přepychovým
parlamentem namloviti světu, že jsou velikým

anobatým národem; zatím není na celém světěani v Číně tolik mravní a politické bniloby
jako jest v Maďarii. Ta nádhera parlamentu
uberský stát od zkázy nespasí. Nejzajímavější
jest položka ve výpočtech aktivního majetku
státu uherského, ve které se uvádí, že ministr
financí má k dobra pohledávek v obnosu
1.120,355.000 korun. V této pěkné samičce jsou
totiž zahrnuty především dosud nezaplacené
daně v celém státu uherském. To by bylo
okrouhle jedna miliarda korun. A to také má
býti považováno za aktivní majetek státu uherského?

Toje prostě k smíchu;s takovými číslicemi
si troufá finanční ministr uberský na veřejnost

lém bohatství uherského státu.
Dosud však neřekl, mnoho-li z 1000 mili

onů oněch nezaplacených daní skutečně také
dostane domu. Ostatně nám právě tato rubrika
dává jasný obraz o strašné sociální bídě, :terá
panuje v řadách poplatnictva v uherské po
lovině. Tím bychom byli s vypočtěním hlavních
položek aktivního jměnístátu uherského u kon
ce. Nyní přijde rub, to jest, mnoho-li uherský
stát dlohuje. A tu uvádí finanční uherský mi
nistr, že koncem r. 1901. dluhovaly Ubry nic
víc a nic míň, jen maličkost 4.614,442.000korun.

Rytířský národ Maďarů, který | přispě
ním Bismarka stal se r. 1867 neodvislým, na
seka] za pomocí ženialních finančníků Rotšildů,
Falků, Wodianů a podobných veličin státních
dluhů v obnosu okrouhle 4616 milionů korun.

Žádný národ na světě nemůže se v tomto
rekordu Maďarům rovnati. Podáme detaily stát
ního dluhu Uher.

milionů kor.

Zlatá a koranová renta. 228458
Půjčka ve zlatě. 52485

“ ve stříbře . 255:65
Všeobecný státní dluh 1384-28
Resortní dlahy . . . « « - « 16508.

Dohromady, jak již uvedeno, 4.614,442.000
korun.

Na tom není však dosti. Blahobyt v Ma
darii jest poznati také ze vzrůstu hypotekár
ních dluhů. Připomenouti dlužno, že zanášky
bypotekárních dluhů do kněh v Uhrách v po
sledních letech jsou menší, jak před 10 lety.
Doba divokého zadlužování majetku nemovitého
již minula.

Za r. 1901 bylo v uherské polovině nových
bypotekárních dluhů zanešeno za 587-98 a vy
mazáno za 4394 milionů koran. Jeví se proto
čisté zadlažení za loňský rok v obnosu 148'/,
milionů korun, což by věru nebylo velmi mnoho,
R. 1900 bylo čistého zadlužení v Uhrách za 181
a r. 18999za 129 milionů korun.

To jest zadlužování nemovitého majetku
poměrně dosti slabé. Musíme však uvážiti, že

rolnictvo uherské prodá nyní ročně je do Rakovaka za 400 milionů korun zemědělských vý
robků, hlavně ovšem mouky. Již z toho sezná
me jeho značné příjmy. Z těchto zajímavých
číslic seznáváme, že také v Uhrách blahobyt
lidu jde neklamně dolů. Považme jen, še obromné
úroky na státní dluh ročně odváděné mizí,utále

£ kapes chudších poplatníků a přetékají do po
kladen finančních židovských velmožů.

Jednou musl tímto spůsobem přijíti ka
tastrofa.

Rudolf Vrba.

Literatura.
Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia

Zeyera: Čechův příchod. Nádherné národní epoa. Seš.
5. a 6. po 40h. — Sofie Podlipské spisy. Peregrinnu,,
Román. Seš. 6. a 7. po 30 h. — 23 let bouře a slu
nečna v Jižní Africe. Bureké boje za svoboda a ne.
odvislosat. Líčí burský plakovník Schiel, Seš. 5. a 6

p 50 h. — Paměti presidenta Pavla Krůgra. Z burs.ých bojů s Anglil o Jižní Afrika. Přeložil dr J
Guth. Seš. 1. za 60 h. .

Nákladem družstva Máje v Praze.
„Máj,“ belletristický týdenník, Redaktor Fr. Horites.
Roč. [., čís. 9. Ročnípředplatné 10 K.—Rok na vsí.

Kronika moravské dědiny. Od A. Mrštíka. Šeš. 1. za36 b.

Právo živnostenské. Každému,jemužja
kýmkoli směrem jest obírati ee právem živnostenským,
zajiaté přijde vhod Katechismus živnost práva rakousk.,
který'napsal Tom. Rebec.Katechiemne ten poslouží platně
v prvé řadě každéma živnostníkoví bez rozdíla (prů
myslníkům, obchodníkům i fameslníkům) wjejich sdru
žením (spolkům, společenstvům, gremiím. družetvům),
neméně pak i prá vníhům-praktikům a jako příruční
knížka bude vítán také českým úředníkům účastným
správy záležitostí živnostenských. Také buda vhodnou
učební pomůckou stadojícím, zvláště pak posluchačům
obchodních akademií, žákům škol průmyslových, od
borných i pokračovacích. Spisu toho, jejž v úpravě
velmi úhledné svým nákladem vydala knihkopecká
firma Hejda «£ Tuček v Praze (Karlovo nám. 26.1, vy
šel právě svazek prvý, jehož hlavními oddíly jsou
„Zřízení živnostenské“ s „Provozování živnosti“. Cena
výtisku v plátně vázaného jest 3 K 80 h.

Hilstor“ Rozbledy. Poučnéčtení pro mládež
Řídí Ant. J. Zavadil. Roč. V., ee. 9. « ubsahem vy
braným. Nákladem Em. Šolcev Telči. Roční před
platné 6K.

NROEHAND“ně v..

Soůj k svému!
Žádné cemnílkyilustrované; sa
lo všem důst. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodinka
pesních panských 1 dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řetězy. ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré +
druhy skvostů. Optické eboší, *
brejle. skřipce. dalekohledy, di
vadelní kukátka atd. ———

Václav
Srančák,

obtašeny (re- hodinářský a slatnický sávod

Fučíse 3roky x

Mozarámyý“ v České Ořebové

Veškeré správky hodim a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných uenání a poděkování
Do ruce.

Ku výběru nástěnnýchzhodin pošlu fotografie.

=- Výhodné podmínky platební bez svý
šení cen. *
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mw OBRÁZKY wa
zem'řelého nejdůst. pana biskupa

BDVARDÁ JANA Náť,
zhotovené dle posledníjeho fotografie (před 2 roky)
na křídovém kartoně 12/9 cm., vhodné nu 'památku

pro Školnídítky 100 kusů za S K,
jako dopisnice pohledové (menšíformát)

100 kusů za G K
nabízí

Biskupská knihtiskárna.ooo.



Ladný tvar,a skladénejvětší výběr

8trvanlivýmzlaceníma polychromií. / obrazů "m : levná cena.

a zrcadel Kdostání
/váech možnýchdruhů,olejomalbya vě ve ke obchodech

odukce. Sochy všech velikostí, s dýmkami
/LHre. Hmay,lišty a různé uměle ké výrobky v Rakousko-Uhersku.

První česká továrna
Veškeré druhy papíru,

EHRÁNĚNO,/ dýmek
vání x, psací, kreslicí « školní potřeby. alba, kassety.

zasklívání obraz A Znolžkymodlitební,obrázkovéa obchodaíatd.std. PAT RI A ,
— DOPISNICE — A,Patrnáa Syn

- - v Jaroměři. - 
: Založeno 1842.

GW Cenníky zdarma a franko. "jé

ší dot A,dn 8 oczDodldob Bdodbdl) dd Add duchdodbdodod Sklad u firmy: Karel Skrovnýv Hradci
k Ě Králove —Václav Vodičkav Chrudimi a

s yl “ k -- voskové s F.L.Prokopv Chrudimi.) ( l 9 Č ] i polovoskové P m
S doporučujeP. T.veledůstojnémudachovenstvu P = 55 al ař. nn

„L za podmíneknejvýhodnějších b Velký výbě JAN —

i továrna na svíčky voskové a. jiné, parní bělidlo vosku p úotýchaJIM a,
4 r.

+ J O Í P 1 2X k H d : K 1 ] P dnů Mk vRychnověn.K.+ 058 l nace V ra C] Fall. » iznánhodi A a“
+ Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučený > doporučuje<-« | | Obrázkové

4 „p Ordinar. listem nejdůst Disk. konsjstořev Hradci Králové"a b ZV cenníkyzašle
+ z rcku 1888. b

i Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svičky oltářní z čistého vosku vče- |b«i ho i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné. +
4 Nejjemnější druh kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí. b
+ Výrobky známé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a cenynejmírnější. b
+ =ee—| Zvláštní nabídkou na přání ochotněse poslouší. "95 +
| Závod poctěn dne 12.zářír. 1902návštěvou Jeho Excelencepana Karla b
< braběte Coudenhove, c. k. místodržitele v králsvatví Českém. +
+ b
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Robert Šamburek

Založeno r. 1860. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880. n
SAE6

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprseuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřirojí se bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční, — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gap- Mnoho pochvalných dopisů k disposici"m
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Nepotupujte!
Zajímavým dokladem nevděku jest udá

lost ze života byzantského císaře Basilia. Mocný
tento vladař podnikl kdysi a četným komon
stvem hon na divoké kance. Císař pronásledo
val obrovského jednoho kance, jenž se mu
postavil posléze na odpor. Císařovo kopí po
ranilo pouze lehce rozzuřená zvíře, jež
vrhlo se nyní na bezbranného lovce. Záhuba
císařova byla neodvratnou. V této rozhodné
chvíli přiskočil jeden dvořan z komonstva a
strhnuv jednou rakou císaře stranou, skolil
útočícího kance dobře mířenou ranou. Hlučná
pochvala zavzněla z úst komonstva šťastnému
ochránci života císaře, jenž zažitým nebezpo
čím byl velmi ulekán a patrné rozmrzen.
Moozí závistníci bledli již strachem nad od
měnou, ktorá dle jejich úsudků nemohla mi
nouti statečného ochránce. Zvláště staří dvo
řané, kteří ke svým hodnostem nepřišli žádnou
osobní chrabrostí, aniž zvláštními dary ducha,
nýbrž podlízavostí a pohodlným licoměrnictvím,
hrozili se toho, že mladý smělec bude za
tento záslužný, 8 nasazením vlastního života
podniknutý čin vyznamenán vysokou dvorní
hodností a že bude snad výše postaven nežli
oni. Proto umínili si obávaného soka 66zbaviti.
Císaři z lovu se vracejícímu poznamenal jeden
starý dvořan ja:oby mimochoder, že jest nyní
císařově ochránci diky zavázána celá říše.
Jiný se nad tím horšil, že mladý dvořan dotkl
se přílišnešetrně vznešeného majestátu císař
ského, když císaře rukou nhnul před rozzu
řeným zvířetem Císařova tvář se stále víc a
více zachmuřovala při těchto účelně pronáše
ných poznámkách, protože byl Basil mužem
velmi ctižádostivým a těžce to nesl, že někomu
ze svých poddaných má býti za záchranu ži
vota vděčen. Když dojeli večer z lovu domů,
kázal císař brdinného ochránce svého postaviti
před svůj soud a odsoudil ho k úžasu všech
ku smrti, protože prý opovážlivě vztáhl ruka
Da nedotknutelnou osobu císařovu. Ortel byl
ihned vykonán a staří dvořané byli opět je
dinými a nepostrádatelnými rádci svého pána.

ivot zaň ovšem nikdy nenasadili, protože se
uměli takové oběti vždy šťastně vyhnouti, ale
nikdy majestátu svého pána se nedotkli a to
ku zásluze jim dostačilo.

Tento příběh se nám často vynoří v pa
měti, když přeblížíme denní události. Dodnes
jest hojnost lidi, kteří přijímají dobrodiní, ale
pak misto vděku ničí svého dobrodince, aby
jim nikdo nevzpomínal prokázaného dobrodiní.
Dodnes jeat hojnost lidí, kteří dovedou si
uhájiti neoprávněné jinak postavení důležitých
a nepostrádatelných pracovníků tím, že zavčas
na povrch vynořený talent mladšího soka
krátce ubijí. A dosud jest v nesoudném dava
lidovém dosti lehkověrných jednotlivců, kteří
nedovedou rozeznati plevu od zrna, pozlátko
od zlata a záslužnou práci od planého kraso=
řečnění.Tiší, opravdoví pracovníci jsou odstr
kováni, radikálně povykující prospěcháři jsou
velebeni.

Všecky denní události v našem rakouském
soustátí nasvědčují, že ne mužná rozšafnost
nýbrž radikální boucharonství dosahuje úspěchu
a obdivu. V uherské polovici našeho goustátí
pouliční hrdina, štvoucí nedospělou mládež ku
demonstracím proti císařské hymně, dochází
pochvaly ve veřejném mínění, kdežto starý
dlouholetý pracovník a osvědčený vlastenec
jest prohlašován za zrádce národa, protože
nechce uznati mladickon nevyspělost za ry
tířskou odvahu. A v našem parlamentě jest
to známá již praktika německých mazlíků, že
začnou se hlučně vychloabati pod okny císař
ského hradu svými zásluhami o spojitost říše,
když hrozí jim nebezpečí odčiniti dlouholeté
bezpráví na Slovanech páchané.

Praktika tato jap! sice již ošumělá, ale stále
dosud účinná a proto co nejdříve uslyšíme
opět srdcervoncí žaloby „atiskovaných“ našich
krajanů, protože nechceme dobrovolně pološiti
hlava na špalek připraveného nám jazykového

———

vyrovnání. Němci provedou naučenoau ostrou
toninu proti tvrdošíjným a avárlivým Čechům,
kteří budou jako vždycky nalezení mezi robeliy
a škůdci státu.

Tak již to chodí na světě. Učiň světa
dobrodiní a sklidíš černý nevděk. Půjč příteli
peníze a ztratíš buď přítele aneb oželíš dluh,
budeš-li jednou žádati náhrada za svou přátel
skou ochotu. Poslanci naši pálili se již mnoho
kráte za vládu na úkor své oblíbenosti a proti
zřejmému smýšlení národa, ale za tyto úslaby
upírají se lidu českému přirozená práva a
prohlašuje se úslažný lid docela za kazimíra,
jenž přivádí říši do těžkých nesnází. Dnes
rozhlašají zaprodané noviny, že český národ,
jenž vlastně založil rakouské soustátí, jest
nejhorším škůdcem této zbědované monarchie.

Moblo by uám to býti líto, že za všeckn
věrnoat klidíme tak špatnou odměnu, ale mů
žeme zjev tento nésti klidnou myslí, protože
jest vlastně úkazem zvrácené naší doby. Dnes
jsou všecky správné pojmy práva, ctnosti,
pravdy i zásluh nadobro zvráceny a v tomto
myšlénkovém zmatku docbázejí tou dobou
pouze drzá čela ku rovnocennosti s poplužním
dvorem.

Církev katolická nedochází lepšího vděku
za všecky své osvětové a dobročinné snahy.
Tistciletou vychovatelku a dobroditelku národů
odsoudila moderní věda a politika na pensi
a to na pensi bez milostivého nznání dosavad
ních zásluh. Nedávný úpadek ve Svatováclavské
záložně nejlépe objevil špatnou paměťdenního
tisko a širokých vrstev národa,

Pro pochybení jednotlivce, jenž jednal
úplně na vlastní vrab a proti starým tradicím
kněžstva českého odsazování jsou všichni
kněží a rázem se zapomíná dosavadní platné
složby, které prokázal český kněz národu ua
poli kulturním a národohospodářském. Veliká
část našich záložen, spořitelen a hospodářských
spolků děkuje za svůj vznik a rozvoj obětavosti
katolického duchovenstva, které řídíc se pří
kazem křesťanské lásky přiložilo raky k díla
všeobecně prospěšnému. A když pojednou na
lezen byl jadnotlivec, jenž zpronevěřil se vla
stenecké a církevní tradici českého kleru,
použiv důvěry stavu kněžskému obvykle vé
nované ku osobňímu zisku: obviňován jest
celý stav ze ziskachtivosti. Jedna vlaštovka
nedělá jaro, ale jediný Drozd má důvěru věří
cích v poctivost kleru přivésti ku mrazivé ne
důvěře. Český kněz stál obětavě v řídkém
tehda krabu buditelů u kolébky chorého ná
roda českého, ale když pečlivě ošetřovaný na
lezenec vyrostl a zmohotněl, takže nepotřebaje
ani v národním ohledu péče bývalých svých
pěstounů, dochází zrovna stejného vděku, jako
obětavý ochránce císaře Basilia, Na vlastních
nohách stojící národ český dává se sváděti
různými sobci ku nespravedlnosti a ku příkrosti,
domnívaje se, že toť jsou nejlepší jeho přátelé,
kteří jeho chyby omlouvají a ku nevážnosti
náboženských zásad nabádají. Nynější dobou
mají ovšem všestrannou důvěru nepřátelé víry
a náboženských zásad, ale budoucnost ukáže,
že odpad od víry znamená také pohromu so
ciální a národní. Dnešní všeobecná tíseň ho
spodářská a mravní jest přivedena nejvíce
nedbáním zákonů Božích. Nebylo by jistě tolik
rozervaných mladých intelligentů, kdyby vy
chovatelé mládeže nebyli sami bez víry. Ne
bylo by tolik hladovících, dítek a ostaraných
žen, kdyby celé spousty mrtvého kapitalu ne
střežila necitelná srdce bez víry a bez mrav
ních zásad. Vraťte společnosti opět Krista a
učiníte ze zástupu vyděděnců lidi šťastné a
spokojené. Vymrskejte ze společnosti slušných
lidí ziskochtivou cháska, prohlašující nábo
ženskou víru za škodný živel společenského a
národního života a dučkáte se na vyrustající
generaci ušlechtilých květů charakternosti a
lidumilství. Člověk nedbající na náboženské
příkazy klesá na stupeň surového zvířete,
člověk úplně proti zásadám náboženským jed
nající jest zvěří škodnou. Nedbejte licoměrníků
a nepopravujte osvědčenéhokulturního činitele,
církev katolickou a její nauku. Onať může se

Inserty se počítají lcvmě,
Obmovavychávív pátek u poledne. | Ročník VIII.

vykázati nepopíratelnými důkazy o svých zá
sluhách o vás, ale její osočovatelé takových
důkazů dosud nepodali. Požádejte také od nich
nějaký přesvědčivý důkaz o prospěšnosti
jejich přečetných rad a pak ho srovnejte
s činností přítelkyně, která založila vlastně
vaši vzdělanost a byla po celé tisíciletí stráž
ným andělem vašich otců. Toužíte trpce na
nevděk Babylonu nad Dunajem a sami byste
chtěli tato odsuzovunou politika prováděti na
vlastních synech? Pokad budete následovati
východní tyrany a pokud budete srážeti hlavy
svým přátelům, potud nebudete moci cízím
národům žalovati na bezpráví rakouské, Nepo
tapujte a nebudete potapováni!

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 10. prosince.

(Další poznámky k afeře Svatováclavské sálošny
a odpor proti „bestiálná fámě.“ — Povinnost Wm
teligence upraviti školství se stanoviska potřeby

šivola a veřejných prospěchů.)

Pisatel těchto řádků na těchto místech
za povyku a zmatku se svatováclavskou zá
ložnou jediný trvale a pevně hájil stanovisko,
že v záležitosti té jest třeba zachovati chlad
nou mysl a především zjistiti, o co vlastné
běží. Za největší vřavy jsme několikráte zda
pronesli řada nejvážnějších důvodů, aby strana
katolická zachovala klid a neslevili jsme ze
svých názorů ani řádečku. Jistý vysoký hod
nostář církevní v Praze odmítl naše nahledy
laskavým komplimentem: „Vy račte být veliký
optimista,“ a jiný světs ý hodnostařzase nás
odbyl: „Co pak, člověče, vidíte kolem rohu?
Ano, novinář a politik, který chce svému čte
nářstva skutečně posloužiti nějakým poučením,
ten musí uměti „viděti kolemrohu“ | Přečkali
jsme při houževnatém a neústupném svém
tvrzení, že věci ve Svatováclavské súlošně mají se
scela jinak, neší jak v novinách se psalo, první
bouře a po Praze rozšířená „Ubnova“ silně
hasila plameny, do nichž různý svobodomyslný
tisk katolickou církev se vším jejím příslu
Šenstvím s jásotem házel. Pokládáme to za
svůj honorář za tuto naši práci, že můžeme
s největším zadostiučiněním konstatovati, že
naše, zde v „Obnově“ již v květnu a napotom
v říjnu a v listopadu trvale hájené stanovisko
stavá se všeobecným, protože bylo správným.
V čas viděli jsme kolem rohu!

Minulý týden zahoukl doté bohopusté,
daremné vřavy, již pražské veřejné míněnt
následkem defraudací bývalého svého miláčka
Orta se Svatováclavskou záložnou tropilo, list
„Nájemník“ tato rozumná slova: „Zdá se, že
o osndu této záložny rozhodují vlastně advo
káti a novináři. O osudu této záložny měli by
rozhodovati však jen nejbližší iutresenti, vě
řitelé a dlužníci její. Vkladatelé i členové jeji
dopostili se velké chyby, že nechali za seba
jednati právníky. Běží o docela snadný početní
úkol, na jehož řešení stačí prostý rozum ob
chodní.“ Tak jest, to bylo naším stanoviskem

stále. ,
V neděli pak konečně i „Národní Listy“

se ozvaly způsobem, jakým mluviti a ozývati
se bylo stálou poviuností novin, katastrofou
Svatováclavské záložny postiženým | bližších.
„Národní Listy“ zcela správně a třebas pozdě,
ředce dosti včasně pod záhlavím „bestiální
ama" napsaly: „Společenské ovzdaší, vzniklé
ve stínu této zkázonosné tuče (t. j. svatová
clavského krateru), těžko se dýchá; po Praze
roznesla se plíživě sirná mlha jisté mravní
nákazy, bohužel, zřídka kdy tak pronikavě
čpící, jako tentokráte. Pomlava slavila neslý
chané orgie, nerozlučnou společnicí pražské
společnosti stala se fáma, tato travička dobré
pověsti lidí, zdomácněla tu tak všeobecně, že
přestal býti rozdíl mezi společností neslašnou
a slušnou. Ba záliba na hadrech ze cti bličního



etala se po dobrým tonem, thema Svatováclavaké záložny vzbudilo choravou jakous
nenabačitelnost, zkrátka, avatováclevská de
fraudace stala se chorobou pražské veřejnosti.
Rozkoš z cizí škody, z cisího utrpení, chladně
jízlivé zadostiučinění z ponížení bližního, tím
elastněji pocitované, čím výše na společenském
řebříku stál, začala se dravá ohlížeti po kořisti
i rozmohlo se oportovní pěstění pikantolho
skandálu atd.“

Musí se želeti, že první popudya první
semeno k tomuto řádění nemohly ge do veřej
nosti dostati odnikad odjinnd, než-li z krubu
lidí, jimž byly intimnosti Svatováclavaké zá
lošny známy. A lidmi těmi byl výbor záložoy
této, jehož někteří členové nesou hlavní a nej
těžší vínu katastrofy, jež ústav ten stihla.
Kdyby si byl celý výbor chladně, rozšafuč a
možně vedi, byl by se především za přísluš
ných nenápadných opatření postaral o to, aby
8e na jisto postavily skotečné, do dneška ne
známé finanční poměry záložny. Avšak na místě
toho bylo babským a zlomyslným způsobem
pracováno do rukou zlé fámě. Když jest již
neštěstí hotovo, tu teprve c. kr. úřady nuceny
jsou prováděti vyšetření, o co vlastně běží.

oto vyšetření bylo povinností výboru, kterýž
teprve po jeho výsledcích měl se dovolávati
pomoci úřední. Proč tento výbor spokojil se
„shozením“ předsedy záložny a proč nesčolal
valnou hromada členů, aby je ostavu záložny
spravil? Patrně proto, že páni o skutečnétu
etavu záložny vlastně ničeho nevěděli! Slyšeli
jenom, že pan Ort něco zpronevěřil a nyní jest
na nich, aby prokázali, že také kradli ostatní,
kdo byli z malversací obviněni. Za nepořádky
a nesprávnosti ve knihách Svatováclavské zá
ložny zjištěné jsou zodpovědní všichni členové
jeho výboru a ina jejím členstva spočívá část
viuy, že se z něho nikdo nestaral, aby tak
obrovské nepravidelnosti nemobly se po letu
ve knihách vásti.

Že se celá tato kalamita svalila oa bedra
katolicky smýšlejících a na bedra katolického
duchovenstva, toho příčina spočívá v tom, že,
jak jest fakty dostatečně dokázáno, katolíci
nemají v Praze “lěch veřejných prostředků,
jimiž by se před podobnými pobromami obrá
uili. Bráti zu celou Svatováclavskou záložna
zodpovědnost bylo ukvapeností, do níž veškeré
duchovenstvo jenom sobecká snaha některých
v záložně zúčastněných jednotlivců po sebe
ochraně strbla. Když důstojník, advokát, učitel
atd. zmocní se cizích peněz, tu jest prostě ze
stavu, k němaž náleží, jako nehodný vyvržen
a ostatní důstojníci, advokáti a učitelé dále
nestarají be o to, jak škody nebo nepořádky
spůsobené urovná. Proč katolické duchovenstvo
podlehlo terroru několika intresovaných osob
a proč dalo se přinutiti ke převzetí zodpo
vědnosti a úhrady činů nespáchaných?

Z této ukvapenosti jest vidět, jak kato=
lické duchovenstvo a jak katolická strana jsou
v Praze nedostatečně a falešně organisoványl
Na opatření dokonalého tisku svých směrů to
100.000 koron nevěnují; o dokonalou, z muud-=-=-=>=>—>————I—————

FEUILLETON.
Ze zvyků a pověr na Chrudimsku.

(Sv. Barbory a sv, Mikuláše.)

Na den sv. Barbory ulemují svobodní
členové rodiny třešňové výhony, stavějí je do ná
doby vodou naplněné v teplé světnici neb ve chlévě,
kde je až do Štědréhodne ponechají. Komu do
tobo dne s výhonku některý pupen odpadne, ten
z rodiny nejdřívesmrtí odejde; kotu však některý
vykvete, ten v příštím roce svobodný svůj stav
promění.

Staří říkali o tom, komu na den av. Bar
bory moucha do úst vlétla, že smrt do něho vešla,

Toho dne se říká v okolí Chrudimě dětem,
že av. Mikuláš na výročním trhu dárky kupuje.
(V Chrudimi jest dne 4. prosince výroční trb.)

Večer před svátkem e o svátku sv, Mi
kuláše, někdy také ještě na den Neposkvr. po
četí Panny Marie, neb v neděli po sv. Mikuláši
chodí jinoši i mladší muži (dle okolností i dívky
a ženy) ve zvláštním přestrojení do některých
obydlí, aby hodným dětem dárky odevzdali, neb
nehodné pokárali, Mnohdy dostane se tu obdaro
véní, onde pokárání i dospělejším,

V přestrojení tom představuje se av, biskup
Mikuláš provázen jedním neb i více anděly;
pro postrach neposlušných a nezvedených násle
duje čert, který však do bytu vstupuje jen na
vyzvání svatého,
„— Osoba sv. Mikuláše představujícíoblečena
jest v bílé roucho (napodobena alba), na němž
někdy bývá ornát (papírový); hlavu zdobí biskup
ské čepice (infule z papíru, pozlaceným a postří
břeným papírem potažená), v ruce biskupská berla
a pod rouchem ukryta březová metla.

. Andělé jsou též celí v bílá roucha zaha
Jeni, blavy mívají pozlacenými čelenkami ozdo
beny, v rukou oosí buď košík neb šat naplnéný
věcmi, které jsou určeny za dary,

rých a skušených laiků sestevenou organisací

se nestarají, alo když potom nastane planýpovyk a vřava prolhaných novinářů, to je celý
milion za ojo a na nic za týden pohromaděl
Afera Svutováclavské záložny nejlépe ukázala,
jak v Praze za posledních dob bující katolické
grůndeřetví“ čili šplháctví bylo slabounkél

Čyrilomethodějské kuihkapeotví jest v rakou
soukromníka, Cyrilomethodějská knihtiskérna
jest v rukou tonkromníka, „Čech“ amřel, „Ka
tolické Listy“ jsou soukromým majetkem a
Svatováclavská záložna je — trop! „Blabověst“
byl umláceo, „národní jednatelství“ a „horní
družstvo“ zakopány jsou za plot! A nyní tento,
kraval se Svatováclavskou záložnou! A novýa
nový katolický podnik uváděn jest dále v život,
aby ho co nejdříve vzal — Čert!

Když os prof. Drozda uvalena byla vazba,
to bylo o něm bned plao povídaček a rozši
řovali je lidé, kteří mu byli povinní jenom
vděčnosti a kteří se před ním ještě nedávno
popalárně řečeno na břiše váleli. To celou
pražskou společnost až urazilo, jak kněží kněze
dovedou „zrychtovat.“ Jen to ať se uváží, když
ku př. vysoký církevní hodnostář, jenž za svou
kariera děkuje lidaké schovivavosti a krátké
paměti, najednou pronese, že prý Již 12 let
byl o nesprávnostech v účtech Svatováclavské
záložay přesvědčen! Že to pronesl, musíme
věřiti proto, poněvadž když to noviny uveřej
nily, nepokládal za svoo povinnost to opraviti.
Toto tvrzení bylo jedním z největších signálů
k nedůvěře vůči nešťastnému ústavu. „Proč to
neřekl dávno, když to věděl“ znělo Prahou.

Pak-li jsou zprávy v novinách, pokud po
cházejí od činitelů povolaných, pravdivé, smrští
se schodek nalezený v nepravidelně vedených
záloženských knihách do té míry, že bude
možným vyrovnání pasiv aktivy. Ostatně to
jest také vinou výbora záložny, že na přísluš
ných místech právním spůsobem nezakročil,
když o poměrech její byly rozšiřovány zprávy
falešné. Dvě konfiskace všetečných listů byly
by postačily, aby si dali pánové pozor. Ale
slavný výbor záložny ztratil rozum úplné, když
si sám hlavu v osobě prot. Drozda srazil a
shodil. Bez něho byla záložna ibned na bro
uaděl

Všechno toto jest potřeba říci, nebuť ka
tolicky emýšlející a katolické duchovenstvo
octlo se následkem afery této v situaci nanej
výš nepříjemné a trapné. Podle všeho pak 8e
ukáže, že to bylo celkem vzato zbytečné.
Ukvapeným jednáním, aby bývalým ctitelům
prof. Drozd prý neujel „za moře“, zostouzeno
bylo před celým světem nejenom katolické
duchovenstvo, ale také celý český národ. Toto
vše bylo dodnes zbytečné, poněvadž doposud
se neví, jak schodek záložny vlastně vyhlíží a
není-li tato dokonce — aktivní. Dnes ovšem
o nějakém jejím vzkříšení z toboto mordu není
ani pomyšlení. Avšak uzavření její a poplach
z toho vzniklý těžce poškodily veškeré peněž
nictví české. Miliony českého kapitálu vandrují
do peněžních ústavů německých, z českých
jsouce vybírány, český úvěr acvrkuje Se na
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Čert, celý černý (v černý soukenný oděv

neb v obrácený černý kožich oblečen), jest opá
sán řetězy, obličej mu zakrývá černá škraboška,
a níž vyčnívá dlvuhý, červený jazyk; na čele má
růžky.

Mikuláš oznamuje příchod svůj zvoněním a
šlehnutím metlou na dvéře. Vstoupiv. vážně do
světnice, kráčí k hospodáři neb E hospodyni, ohlíží
se po dětech (dle okolností i po dospělejších; a
vyzvídá, zda-li jsou poslušny, pslny a pobožny.
Jesli odpověď kladná, chválí je a vybízí hlasem
přitlumeným, aby ukázaly, jek se umí modliti. Po
modlitbě přivolá anděla (neb nosiče dárků) a z ko
šíku neb ze šatu vyndává pro každého přiměřený
dárek.

Při odpovědi záporné, při vzdoru, neb nešla
ki modlitba dobře, brozí metlou, sno dá jí
i pocítiti, Na větší nezvedence přivolá čerta, při
jehož objevení všechen odpor přestává, poněvadž
s ním nejsou žádné špásy.

Chození za Mikuláše dělose druhdy
větším dílem proto, aby se opravdově chudým
v nouzi a bídě pomohlo, aby se dětem rodičů
nemajetných radost způsobila. Tam, kde pravá do
bročinnost v roucho Mikuláše. se oděla, zůstala
osoba jeho obyčejné nepoznána; jinak ovšem tu,
kde se dobré prokazovalo pro chloubu.

Jinoch, který se nemohl se svou vyvolenou
dlouho sejíti, neb chtěl=li si ji neb její rodiče na
kloniti, neb jejich pozornost na sebe obrátiti, přišel
jako Mikuláš, chválil, naponiínal i káral, avšak
s dary oeskrblil; musel ovšem věděti u koho a
jaký dar nejlépe bude působiti.

Také zlomyslnost a mstivost oblékla se někdy
v roucho svatého dobroděje. Mikuláš sice rukou
svých činem zlým oeposkvrnil, poručil však čertu,
aby jej vykonal. Následující pravdivá událost toho
důkazem.

»Sviňáček« (pasák vepřového dobytka) ve
dvoře Žílovickém, Petřík, byl jako jehla. Kdykoliv
mu pantáta — šafář něco poručil, vykonel to vždy
ku vší epokojenosti. Hoch ten chtěl se zavděčiti

momnajKa nožay, šalce ropastí
hmotné skásy. Kto něcu má, Jeat vnobaspečí,
že o to přijde; šivnostníkům odmítají se směnky,
ručení jejich nikdo nepřijímá, tak Zo všude
jeví se upjatost a nedůvěra. Tento poplach mé
v zápětí ohromný „dalles,“ který nyní v Prase
panoje, nebot když zde na 3000 osob tt. j.
přednostů domácností octlo se uzavřením Sva
továclavské záložny v sitaaci nanejvýš stísněné,
ta drahých 8000 přednostů domácností násled
kem vzájemných vztahů k nim alespoň pro
letos octlo us v nesnázích.

Provětrání toto, jak aforu Svatováclavské
záložny krátce před svou smrtí nazval nedávao
zvěčnělý úvodníkář tohoto listu, přinese sice
také svůj užitek, ale to badou zkušenosti ve
licedrazezaplacenéa výdajenato jsou úplnou
zbytečností. Katolická strana a katolické du
chovenstvo prošlo hroznou zkouškou ohněm,
při níž zpražena bode zajisté že na několik
desítiletí podnikavost všelijakých pánů, kteří
se do veřejnosti pořád a pořád dralí, nemajíce
jí co podati, leda drzé čelo. Doufáme, že již

paniké nevědomostí a neznalostí poměrů záožny Svatováclavské ze strany jejího výboru
vyvolaná tichne a že brzy ve ukáže skutečný
stav záložny, který připustí urovoání této ne
blahé afery způsobem klidným, bez dalších
zbytečných poplachů a pusté vřavy.

je členem Sygfovácisvské
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Minulý týden odehrála se na pražských
českých vysokých školách předehra k daleko
sáhlým zápasům, jež bude museti česká (i
německá) veřejnost v soustátí habsburském
v nejbližších letech probojovati. Na české
technice v Praze postavilo e totiž jednomyslně
posluchačstvo jednoho odboru proti prof. An
tonína Vávrovi auvádějíc řadu vážných důvodů
proti jeho činnosti jako učitele, tak i jako
zkušebního komisaře, nejenom že další konání
jeho přednášek zmařilo, ale přímo žádalo jeho
odstranění z učitelské stolice. Poněvadž tento
odpor studentstva se proti prof. Vávrovi opa=
kuje, poprvé odebrál se r. 1898, zajisté že
bude jmenovaný poslán na odpočinek. Tech
nika totiž jest ústavem pro vzdělání technic
kého dorostu a není místem, kde by se pro
fesor se studentstvem mohl kočkovati. Který
učitel nedovede si u žáků uzjednati vážnosti,
úcty a lásky, tomu se nedostává nejpřednější
učitelské kvalifikace. Bez učitelské kvalifikace
pak jest učitel nemyslitelný.

Jsme nejrozhodnějšími odpůrci násilí,
mladické všetečnosti, revolacionářského blouz
nění a proto právě máme za potřebné věnovati
afeře prof. Vávry na technice příslušnou po
zornost. Afera ta totiž jest předzvěstí nedaleké
doby, která bude vyžadovati důkladnou revisi
našeho Školství, jeho systému a která nebude
odetraňovati ze škol žáky pro nedostatečné

rý prospéchy, ale která bude odstraňovati ze
kol nehodící se sem závody.

Pisatel těchto řádků měl v nejvyšších
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svému hospodáři za 10, že Be ho, opuštěného si
rotka, ujal.

Čipera ten měl všude oči a proto velmi často
jeho upozorněním byla zamezena značná škodu,
která by se pak nedbalosti buď šafářově neb správ
cově byla připisovala,

V panských stodolách se mlátilo.
Jednou oznámil Petřík šafáři, že našel pytel

obilí kdesi listím přikrytý, jindy zase dva pytle
mezi slamou,určenouku stlaní; tujpod truhlou
na brambory, tam za bromadou stavebního kamene
také byly ukryty pytle obilím naplněné. Hoch
nikdy neudal — snad že nemohl uneb nechtěl —
kdo obilí z panských mlatů odcizuje a ukrývá,
aby si je v příhodnou dobu odnesl. Proto šafář
v době, kdy všickni mlatci i čeledínové byli za
městnéni, způsobem nenápadným obilí do panské
sýpky odklidil, o čemž také hospodářského správce
uvědomil. Od té doby konali se častéji přehlídky
známých již skrýš, k čemu byl Petřík někdy při
bírán; skrýveče se však nedopídili.

Správce i šatář se dle nalezených pytlů do
mnívali, že krádeže provádějí mlatci, avšak určité
osoby naznačiti se předce jen obávali. Od toho
času podezřelé mlatce za každý nepatrný poklesek
kárali a pokutovali, Dva, u nichž se poklesek opa
koval, z práce vypověděli.

Přiblížil se den sv. Mikuláše. Šafář večer ode
šel, aby ve chlévech při krmení doblédl. V ratejné
byla pouze dafářka, připravujíc večeři, a Petřík,
který dohořívající“ louči ve svícnu novými na
hražoval.

Tu otevrou se u ratejny tiše dvéře, na prahu
objeví se Mikuláš jako bora, za oím pak anděl
a — čert. Mikuláš zamíří k Petříkovi a vybízí jej,
aby se modlil. Ten považuje vše za pouhý tert, a
dá se do smíchu. Když pak ho Mikuláš I několika
šlehy metlou k poslušnosti donucoval, pustil se do
něj, chtěje mu metlu vyrvati a krabošku strbnouti.
V tom však na vybídnutí Mikulášovo se přihnal
čert, vhodil Petříkovi široký pytel přes hlavu, anděl



třídách nasla sa učitele mathematiky a
fysiky, ei předmětů nejtěžších, profesora, u
něhož nemohl nikdo dostati horší známky
než-li byla „dobrá.“ Byl to předčasně zvěčnělý
temský inspektor blahé paměti Dr. František
Hejzlar. Učitelten přišel vědycky do školy
přípraven, vysvětlil předem všechno způsobem,
že dítě všemu porozumětimusilo, sarové slovo
rty jeho nevyřkly, jemné chování jeho uchva
covalo a proto neuměti a něho bylo nemož
ností. Ostatní profesoři potom bezděčně při
způsobili se tomuto jednání, tak že nejtěžší
leta naších studií byla nám radostí a utěšením,
což potvrdí každý, kdo měl Hejzlara učitelem.
Podotknouti musím, že školních knih jsme u
něho neměli a že nám všscku látku svých
předmětů sám diktoval t, j. že se nedržel
předepsaného systému, ale že počítal s mate
riálem, z něhož měl vypěstovati mladé, vyso
kého vzdělání s- hopné muže. To byl ačitel|

Proto s hrůzou dnes v neustálém svém
styku se studentatvom slyším, jak mladý tech
nik nebo právník se zaťatoa pěstí hořokaje:
„Kdybych měl ještě jednou gymnasium nebo
realka studovat, raději 6e asmrtím.“ A s hrů
sou čtu, jak střední školy absolvovavší abitu
rienti bědojí: „Vychovali z nás govrklé dušel“
Studenti dnes napořád na školy lumentují a
rodiče traou, co děti jejich zítra ve škole pro
neznalost nějaké zbytečnosti čeká — —

Vzpomínám na to, když jsme čtli v sep
timě u Škol. rady Červenky Platona, jak jsa
vyvolán překládal jsem místo „mužové athen
ští“ moderně „pánové“ a dále nžíval jsem ve
překladě moderních obratů. Spolažácí trnali,
co tehdy čtyřicetiletý „děda“ řekne. Ten všuk
mne s libostí poslouchal a když jsem několik
vět tímto spůsobem přeložil, mávl rukou, že
je dost. A s nadšením ujal se slova: „V tom
vidíte klasickon cenu knihy právě čtené. Tisleo
let minuly od jejího sepsání a ona jest stále
moderní, jako by byla dnes psána. To jest její
literární význam, stále svěží, čerstvý duch její.
V latině a řečtině jedná ge o klasického ducha,
abyste ho pochopili. Co jest jen časové, co jen
dnes jest zajímavé, to není klasické, to není
trvalé,to je jenmoda.Snadbrzydojdek tomu,
že se účel klasické četby na školách úplně

hopí a že budou z řečtiny přízvačné značky,
teré jsou pro studentstvo, jež má poznati

ducha řeckého národa a ne později vymyšlený
řecký pravopis, obtíží a zbytečnosti,odstraněny“,
horoval. „Ale při matnritě před panem inspek
torem překládej do sloval“ dodal ke mně a
samnul 6i po svém obyčeji ruce, což zname
nalo, že lituje, ale si nemůže pomoci.

Snad stařičký dnes pán na toto intermezzo
dávno zapomněl, ale někteří kamarádi moji si
dosad naň vzpomínají. A já je uvádím proto,
abych ukázal, že naděje a přání skutečných
výborných učitelů klasických jazyků se u nás
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chytil hocha za nohy a chvatně s ním do tmavé
síně ustoupili.

Nastalo ticho. Šafářka se domnívala, že po
dobná bra zase někde v maštali s některým mlad
ším čeledínem se odehravá,

Když psk po čtvrthodině šafář do ratejny
vstoupil, vypravovala se smíchem, co se právě
událo a tázala se, kde teď Mikuláši jsou, Šafář
však o nich ničeho nevěděl. Také nikdo z čeledi,
která se za chvíli do ratejny k večeři sešla, Miku
lášá nespatřil. Jelikož Petřík nepřicházel, domýšleli
se všickni, že se na své lože odebral, aby se vý
směchu jejich vyhnul, Poněvadž druhého dne ráno
Petřík nikde se neukázal, prohledala čeleď všecky
místnosti a kouty v celém dvoře, avšak bezvý
sledku. Pověrčiví z nich se vyslovili, že to jisto
jisté byl skutečný čert, který Petříka odnesl, Pří
pad byl oznámen úřadu, který nařídil pečlivépá
trání po zmizelém.

Zima cbýlila se ku konci a posud nebylo
stopy po Petříkovi, Čeleď ze dvora vyháněla husy
již denně na blízký rybníček. Tu bylo některým
nápadno, že nedaleko místa, kde býval led pro
sekán, husy pod vodou na něčem leptají, Po ně.
kolika dnech, když led úplné roztál, se to vysvětlilo:
busy leptaly na 'mrtvole Petříkově,

Když se zpráva o nálezu mrtvoly Patříkovy
rozhlámila, tu všickni, jimž bylo známo, jakým způ
sobem hoch zmizel, v tom se shodovali, že ho
Mikuláši utopili. Byli prý to zajisté někteří
z mlatců, jimž Petřík jich zlodějské řemeslo kazil,
Pomstili se mu.

O tom, že za Mikuláše přestrojení zloději
snadným způsobem vyskoumali, kde by jim z do
mácích nikdo nepřekážel, a že pak za nepatrné
dárky mnobdy ještě téže noci fádné se odškodnili,
vypravuje Be též více případů,

Naproti tomu zabránili Mikuláši na více mí

stech zboubnému požáru a překazili některé zločiny.
V rodinách, k nimž Mikuláš osobně se ne

dostavuje, naděluje svatý v noci do punčoch,
čepic neb na talíře, jež si děti večer na okna po
ložily.

Některým dětem naděluje sv, Mikuláš také
v jiných rodinách, zvlášté u blízkých příbuzných.
Tento způsob nadělování nyní u nás převládá,

V. Pos.

nesplnily, že zbytečné perispomenya proparo
zytonovy, Jež ačlověk re praktickém životě
ani na kšandy nemůže dáti pro parádu přišít,
nebyly z vyučování řečtiny odstraněny, alo že
se na místě toho zavádí přízvak již iv primě
do latiny. Chlapci sotva že se vyznají v pra
vopise jazvka mateřského a již se jim cpe

přízvak řeči, jíž nikdy mluviti nebudoa. To je
zbytečné týrání a přetěžovánístodentstva. Kdo
to zavádí, má býti ihned o zbytečnosti a bez

cennosti toho poučen, nné kdo jsme slyšelisatinsky mlaviti Vlacha, Španěla, Francouze,
Aogličana, Němce, Šveda, Rasu a Madara,
každý chápeme a doznáme, že je toto písmen
kářství komedie a zvrácenost, sa kterou se
může párati leda nějaký soukromý slovíčkář,
neboť propraktický život jest to věc bezcenná.

„Pro život a nikoliv pro školu se učíme,“
jest zásadon moderního vyučování, které Ba
však dnes zvrací v pravý opak. My, kdo jsme
Gymoasia a reálné Školy absolvovali a v životě
praktickém působíme, dovedeme především
posouditi, co všecko bylo na školách oněch
zbytečností. A tyto zbytečnosti byly za po
sledních 20 let zdvojnásobněny, místo aby jich
byla jenom polovice.

A jakých mothod ce na našich školách
užívá, jací nemoderní pánové na cich vynčají!
To všecko dnes vře nejenom v mládeži, ale
také mezi rodiči, tak že není dalekou doba,
kdy odpor proti nynějšímu vyučovacímu sy
stému stane se všeobecným. Školy začínají
býti pro mládež i nejschopnější hrůzou, věze
ním a trápením a po jejich odbytí? Každý
masí se svému řemeslu očiti u praktiků! Po
měry toho vyžadují, aby inteligence sama sy
stémy školního vyučovánídle praktické potřeby
ustanovovala, aby předpisování jejich si zaká
rala a jest třeba, aby zákonodárství přímo do
této záležitosti zasáhlo.

Když pak k pochybenéma systému při
bude ještě nevhodná učebnice a k tomu neši
kovný učitel, potom ovšem při každém rozdá
vání vysvědčení odehraje se celá řada samovražd
stadentů, rodinných katastrof atd. Při vojsku
příčinysamovražd 8e studují, stihají, ale školy
zůstávají bez dozora inteligence, která jenom
tiše na jejich stinné stránky žaluje a běduje.

Nelze se zde rozepisovati o této palčivé

obrovskou pěstí, aby 8e dostala na denní po
řádek, aby se totiž o výsledích a učitku mnyměj
šího školního systému vášně wvašovalo. Odpor
proti něma a proti jeho representantům jest
patraým, déle ho umlčovati nelze, musí se o
něm mluviti a vyšadovati jeho změna ve simyslu
doby a budoucnosti. Mámezu to, že jsme touto
poznámkou promluvili z duše i ze srdce všech,
kdo mají příležitost, těžký, úmoraý, neprax
tický a v celé řadě podrobností zbytečně široký,
ale naprosto mělký system nynějšího školství
poznati a sledovati se stanoviska potřeby šivota
a prospěchů veřejných.
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Obrana.
Amiřevací blahovůle Němcův. Ženě

mecké smiřovací návrhy velmi skrovně budou
v harmonii s našimi přirotenými a etarobylými
várodními právy, to si každý mohl na prstech
vypočítati; ale vyzývavý útok jejich smiřovaček
podrážditi dovede i pozorovatele nejchladněj
šího. Mají se zříditi krajské vlády, jimž by pří
slušela část kompetence místodržitelství a zem
ského sněmu. To má prý býti „zjednodušením“
správy, ač by okresul hejtmanství na dále tr
vala. Bylo by to sesílení byrokratického sy
stému na úkor národních práv. Za zvýšené daně
na něj by se české menšiny v krajích něme
ckých dočkaly nových útisků. Rozdělení krá
lovství na okresy české a německé má zasaditi
smrtelnou ránu českým menšinám a poaepříti
chátrající síla živlu německého i tam, kde týž
rapidně mizí, I v českých okresech by se smělo
v úředním jednání dle návrhu Němců užívati
češtiny jen v jistých případech, tak že by zde
naše řeč brála úlohu toliko podružnon. V ně
meckých územích i úřední tlumočníci mají býti
přijímáni pouze ti, kteří se přihlásí k „oboo
vaci“ řeči německé; tak by v celé řadě okresů
byli Čechové z úřadů státních vyloučení. Všecky
chytrácké návrby němec-6hledí rozkouskovati
celistvost českého království, snaží se uzákoniti
jazyk německý jako státní a jsou strojem na
nenáhlé, ale jisté odnárodnění českých menšin.
Nenasytná panovačnost navrhovatelů jest až
příliš křiklavá, aby nevzbudila roztrpčení v kaž
dém trochu uvědomělém Čechovi. Kdo jen tro
chu české státní právo miluje, 8 odporem se
musí odvrátiti od přítelíčků, kteří tak nepři
rozeným způsobem náš národní cit urážejí.
Náš národ zemím nynějšího Rakouska ode dáv
ných dob veliké oběti vřinášel; krvácel za ně
často i tehdy, když ještě s nimi nebyl spojen
Vjednu monurchii, nepřijav za to odměny žádné. “

A když konečně dobrovolně splynal e nimi
v jednu říši, masil vždy ze společných břemen
nésti nejtěžší sám; platil do ožebračení, nasta
voval hrdianě prsa svá v boji za jiné, byl a
jest nejpevnější a nejvěrnější hradbou Rakou
ska a za to vše má nyní býti „žá odměnu“
kaňparem sobectví volkoněmeckého. Nejen jako
Čech, ale i jako Rakušan musí každý našinec
protestovati proti okovům německých smiřo
vaček; samo vlastenectví rakouské vyžaduje,
abychom sledovali cíle ty, které utožají svaz
národů pod černožlutým praporem ahromáždě
ných a nikoli ty snuby, z nichž se raduje pouze
sousední říše a její přísluhovači v Rakousku,
A potlačování práv české řeči nikdy utužení
vzájemnépospolitosti Čechůs rakouskými Něm
ci neprospěje. A což teprve mámeli na zřeteli
státoprávní postavení zemí koruny české? Něm
ci protestují proti každému aktu, který by oži
vil poněkud bývalý státoprávní svaz vašich zemí
koranních. V každé zemi chtějí luštiti jazykové
problémy jinak, a nejnovějšími smiřovačkami
zasabují víc do státoprávní otázky naší než
do jazykové. Návrhy Němců má se utvořiti
v Čechách sitaace podobná zbědovaným pomě
rům Poznaně. Vláda naše přes časté zkašenosti
posud nevidí nejloyalnější Rakušany, jakoby
nevěděla,žei v dobách nejvýš kritických, v roce
1866, osvědčili Čechové věrnost žulovou; gnad
myslí, že lidé á In Wolf a Schonerer to se za
chováním Rakouska myslí upřímněji než Če
chové. Ale za takých okolností budou věci
poslední horší prvých. Národ český musí po
važovati smifovačky německých poslanců za
drzou vyzývavost, a proti státoprávním novo

n 1ěmců postaví státoprávní požadavkyvlastní.

Politický přehled,
Konečně tedy Němci vydali svůj návod ku

smíru vČechách, k Moravě a Slezsku vůbec ne
přihlížejíce. Už toto zaráží, zvlášť když Němci
moravští a štyrští výslovně prohlásili, že si ne.
přejí, aby se dle vydaného návodu u nich opravy
prováděly. Páni si přejí vydání říšského zákona
o krajských vládách v Čechách, jakož i usnesení
českého sněmu o národnostním ohraničení a vy
dání zemského zákona o zřízení krajských zastu
pitelstev.

Proti zřízení krajské správy státní a samo
správné jistě by nikdo nenamítal, kdyby vedena
byla v duchu naprosté rovnoprávnosti. Ale opráv
cům něm. se jedná o národní rozhraničéní a o
roztržení království Českého vůbec.

Jazyk něm. musí býti prohlášen jazykem
státní :: a vnitřní úřední češtiny má se užiti pouze
v »jistých případech“ Krajské úřady rozdelí se
k vůli menšinám zvláštním oddělením a všechny
zemské úřady v Praze budou zařízeny dle zásady
rozdělení agendy dle jazykových území. Úředníky
a sluhy smějí býti jmenováni jen takoví, kdož se
při posledním sčítání přiznali k té obcovací řeči,
která jest úřední řečí u těch úřadů, pro které
mají býti jmenováni, Při krajských vládách třeba
i zříditi překládací úřad pro podání v druhé
zemské řeči. Též jazykové rozdělení obchodních
a živnostenských komor, volební reforma atd. jsou
hlavní pcžadavky německé. Zde netřeba jiných
výkladů: Naprostá rovnoprávnost budiž podkladem
dalšího jednání kuzlepšení poměrů v naších vlastech,
Smlouváním se o jednotlivé národnostní ústupky
činíme se sami nerovnocennými.

Takového rozvratu a zmatku, takové roz
báranosti anejistoty ještě v rakouském parlamentu
nebylo, jako jest nyní.

Vánoce se již blíží a dr. Kórber má pra
malou naději, že mu sněmovna povolností svou
k Štědrému večeru něco nadělí. Dle všeho bude
zase nucen sáhnouti k zavrženému jím $ 14.

Panská sněmovna vrátila opětně předlohu o
terminovém obchodu obilním poslanecké sněmovně,

Dlouholetý vůdce a buditel národu českého
dr. Fr, L. Rieger slavil 10, prosince své 85. na
rozeniny,

Z činnosti katol. spolků.
Z Týmiště m. ©. Dne 7. t. m. přednášelza

hojné účasti v našem apolku p. Václav Myalivec, re
daktor. Věnovav vroncí vzpomínku zemřelému velikému
biskapu Čechu Brynychovi pravil, že nejlépe uctíme
jeho památku, budeme-li v jeho intencích dále praco
vati. Vřeči své pak: „o úkolech katolíků“ uká
zal, že bez náboženství nižádný národ neobstojí; zá
sada tato napsána na každé stránce dějin avětových,
Bez náboženství a to křest. katolického, jež vlasti naší
přinesli apoštolové slovanští bratří av, Cyrill a Metho
děj, neobstojí ani národ český, nechce-li zmizeti v že
ludka nenasytného protestantského Prusa. Proto běda
všem, kdo náboženstvím, tímto základem existence ná
rodní viklají, běda národu, který základ tento opouští!
Jest právem, ale také povinností katolických mužů va
spolky sdružených řečenoa zásadu na svůj štít, prapor
napsatí a s ním vrhati se v boj, katolické ženy a
dívky pak podporujteš avé muže. Co na počátku mi
nulého „století nikdo nečekul, stalo se — národní naše



národním následovati bude v Čechách probuzení ka
tolické, Morara, Dolní, Horní Rakousy a jiné somě
v Hídaké radě zastonpené září nám již příkladem. Dejš
to Bůb!*Dodati dinůno, če p. řečník opět stkvělo ukásal,
jsk talentovaným tečníkem jest.

Z Kestelce m. ©. Zlejší katolickájednota
ahromášdila 69 v nedělí 7. t. m. večer do spolkové
místnosti, aby vyslechla historickou přednáška: Byl-li
Řím nepřítelem Čechů? Vldp. předseda Ant. Kaška
věnoval předem tklivou vzpomínku svěčnělému ndp.
biskupuBrynychovi;pakpromlavilkrátceo významu
pouti do věčuého města a udělil slovo pozvanému
řečníkovi vp. J. Sahulovi z Hradce Králové. Řečník
sa. napjaté pozornosti vyložil prosté povahu styků
a Římem; pádnými fakty dokázal, de náš nároi se
právě tehdy těšil nejlepšímu blsbobyta a nejzdárněj
šímu rozvoji kultory, kdy nejvěrněji k ŘímuInul.
Řím odměňoval český národ za jeho věrnost dary
nejdtědřejšími. Jakmile však nastala rozluka s Římem,
klesla česká země s bývalé výše kvelikému ponížení;
cizinci so sice českých zbraní báli, ale ztratili k nám
všecku ú'ta; dej Bůb, abychom ze své minulosti
čerpali zkušenost i pro bndoucnost 8 poznali své
pravé přátele. Po přednášce, jež byla vyslechnuta
s opravdovým nadšením, po krátkém doslovu vldp.
předsedy se ještě členové delší čas bavili mistrným
přednenem krásných epěvů s budebních čísel jak sbo
rových tak sólových. Předneseny léš dvě vzletné
básně k oslavě svatých apoštolů a sv. Václava. Celý
průběh této schůze byl nadáený a eminentně vedě
lavaei. Další činnosti přejeme mnoho zdaru a pože
bnání Bošího.

Z Nov. Bydžova. V neděli dne 7. prosince
konala katolická národní jednota měsíčníschůzi členskou,
která byla hojně navětívena. Dp. Vladimír Hornov

fednášel o „životě a působení $ p. biskupa Eduarda

. Brynycha“. Poukázar na význam jeho jako apolo“ty, spisovatele, vzorného biskopa Avynikajícího čes“
óho vlaetence, skončil přáním, aby český lid kato

lický kráčel vědy v ideách tohoto velikého biskupa
Čecha! — Po přednášce zahájen byl dp. F. Matoušem
rozhovor o četbě a utvořeno 13 čtenářských kroužků.
Ustanoveno pak dále odebírati pro. rolníky a řemosl
níky listy odborné. Bůh dej, aby choť k dobré a vzdě
lavací četbě v jednotě naší rostla. Zdař Bůh!

Z Ličma. Po delší přestávce konala zdejší
katolická jednota dne 8. t. m. schůzi, která patří k
nejzdařilejším, jednak návštěvou tak četnou, že ta
kové ještě nebylo, jednak výtečnoatí přednášky, kterou
konal osvědčený řečník p. Váci. Myslivec. S napjetím
sledovalo vděčné posluchačstvo přesvědčivá alova pana
redaktora a odměnilo jej hlněnou pochvalou. Přednáška
tato potrvádlouho v mysli dobrého zdejšího lidu a
dá Bůh, že i ti vlažnější odloží předsudek, že kato
lická jednota jest zbytečná. Ka jkonci přednesli velmí
pěkaě J. Plašil a J. Jehlička veselé solové výstupy,

fi kterých ae shromáždění často srdečně rozosmálo.
Badouct schůze na svátek av. Štěpána. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Z posledních ehvíl $ mndp.biskupa

Brymycha. Všem, kdož měli v posledních letech
častěji příležitost stýkati se s ndp. biskupem aneb ho
viděti, nemohlo býti tajno, že nějaká choroba hlodá
na jeho zdraví a ohrožuje jeho život. Dobrý pozoro
vatel to poznal již na jeho tváři, ač krásné, bystré
oko, které se api v poslední smrtelné nemoci nezmě
nilo, svědčilo vědy o neobyčejné bystrosti a svěžesti,
o nepřekonatelné energii jeho velikého ducha. Nejlépe
ovšem si toho byl vědom náš velepastýř sám a cítě
ten zákeřnický nedah re svých útrobách, jako by byl
jiš tu blížící so smrt viděl; zejména letou často ří

ával: „To je jistá věc, že tu už dlouho nebuda“ a
k tomu po svém obyčeji prohodil nějaký žert, aby
zaplašil smutnou náledu u svých přátel. A v alav
nostních řečech, v kázaních právě letošního roku
často mlavil tak úchvatně a dojemně, a užil někdy
takových slov, že v posluchačích muselo býti vzbu
zeno vědomí, že on jako pastýř se svými ovečkami
se loučí, Ale že jebo pobyt mezi námi bude tak
krátký, že jeho poslední hodinka nadejde tak brzy, 0
tom zajisté nikdo neměl ani tušení. A proto tak rychlý,
neočekévaný skon překvapil nejen širší veřejnost, ale
i nejbližší okolí páně biskupovo. Poslední nemoc,
jejíž obětí es atal velepastýř náš, trvala celkem jeden
měsíc, počínajíc druhou polovicí října, Natřet( neděli
v tomto měsící jakožto na výroční elavnost byla
ustanovena konsekrace slohově obnoveného velechrámu
Mariaoského v Sedlci, již J. B. M. měla vykonati.
Tu věak 3 dny před tím ndp. biskup náhle ochuravěl;
i pomýšleljiž na to, požádati telegraficky ndp. biskopa

rásla o laskavé zastoupení. Než drahého dne nemoc
ulevila, síly se začaly vraceti a ndp. biskup domní
vaje 86, že jako jindy energií avé vůle vše překoná,
vydal se na cestu do Kutné Hory a do Sedlice. Vy
konal sice obřady koneekrační plné 4 hodiny trvající,
jak sám se vyjádřil, beze vší námahy; celebroval i
pontifikální mši av. ae svěžestí neobyčejnou, ale na
zpáteční cestě přihlásila se dřívější choroba opět, takže
ndp. po příjezdu do Chrasti musel ulehuouti. 14 dní
byl upoután na lože střevní chřipkou. Lékař se jiš
tenkráte obával zánětu střev. Obavy se však neusku
tečnily; nmopak nastal obrat k lepšímu, a ndp. směl
zase každodenně na několik hodin lůžko opustiti a
v pokoji avém na akládacím oltáři mši sv. sloužiti,
po níž vždy tolik toužil. V této době udělil také
vyšší avěcení p. Šternberskému, bohoslovci a sice dne
1. listopadu na svátek Všech Svatých diakonát a 2. téhož
měsíce svěcení kněžeké. — Zotavení pokračovalo utěšeně
dále. Ndp. biskup psal a pracoval ve svém pokoji
zase již jako jindy, vyjížděl dle svého zvyku se avým
ceremonářem odpoledne as hodinku ven do okolí
chraeteckého, začal se opět procházsti v biskapské
zahradě a říkával při tom se zálibou dle dlouholeté
zkušenosti avó, če právě čistým, čerstvým vzduchem
cítí ne býti vědy víco osvěžen. — Ale bohačel, že
tento potěšitelný star netrval dlonho — sotra týden.

„První nemoc se náble vrátila a rocidivo. nabývala
vážnějšího ráru. Již třetího dne na to problásil do
mácí lékař p. dr. Sohmoeger stav nemocí te skutečně
vážný, a poněvadě čádný lék nechtěl účinkovati, po
volán byl telegraficky na kousilium věhlasný odbor
ník ve vědě lékařské univ. professor dr, Maixner,
Konatatovány od obou pp. lékařů dvě věcí: srdeční
vada (vlastně jisté rozšíření srdce) souvinící se soačnou
pervosou a pak nečinnost atřev (torpor intestinorum);
stav nemocného prohlášen sice za velice vážný, slo
přec aikterak ze dplně beznadějný, leč byse dostavily
ještě jiné komplikace. Zbyle tedy pro domácí, kteří
v nejbližším okolí tšce nemocnéhoprodlévali, alespoň
jiskra útěchy, a tím vrouoněji we modlili obzvláště při
obvyklých ranních i večerních modlitbách v kapli
bisk, residence konaných, by všemohoucí a dobrotivý
Běh milostivého Pána a vrchního Pastýře co nejdříve
opět uzdraviti ráčil, To bylo v úterý, 18. listopada.
V neděli před tím, 10. listopadu, sloušil ndp. biekap
za asistence svého ceremonáře ve svém pokojí na
posled mši sv, kterou obětoval pro populo — za
ovečky sobě svěřené, Ale bylo na něm gnáti, če je
velice sláb, a že vše koná a velikou námahou. Slou
žiti mdiav. bylovždyjehotouhoua radostí, říkával:
„To jsou mé nejradostnější okamžiky“; a když lékař
neb ceremonář ho prosili, aby se ještě šetřil a raději
na loží zůstal, dokud nebude úplně zdráv, zněla od

pověď: „Choete mnopřipravií o mměisv; Pán Ježíšje přece jen nejlepší lékař.“ — V nedělidopol. napsal
a odeslalposlednídopisdo bisk.konsistoře,vpondělí
vyřídil ještě písemně jistou záležitost týkající so
oprávy bísk. velkostatku. — Ve středa den před
smrtí, as opůl 11. hod. dopol., vstal opěta zasednuv
ke atolka, modlil se církevní hodinky. Po chvíli však
počal rychle elábnouti, v obličeji objeril se silný
pot; ndp. biskup dal se komorníkemdověstik posteli,
(museluiehnouti a z toho lůžka již více nepovatal.—
Dojemně loučil se v ten den se svým milovaným
dlouholetým přítelem vdp. farářem Vaníčkem z Ou
bielaric, který právě byl v Chrasti návštěvou, dodá
vaje: „Tedy naposled a Pánem Bohem l“ Odpoledne
cítil veliké bolesti vnitřní. Lékař, který ke 4. hodině
opět těžce nemocného navštívil, sdělil cerermonáfi, že
se nemoc v poslední chvíli značně zhoršila a žo ne
bozpečí smrti je bezprostřední. Srdce bilo přes120 za mi
notu. —0 6. hod. večer přálsi ndp.biskup býti saopatřen
sv. svátostmi umírajících od vdp. Kobra, vikáře a dě
kana chrasteckého, kterému se každý týden a sice
vědy v pátek odpoledne ve 8 hodiny zpovídal. A proto
oznámiv v 5hodin, že se chce připreviti na příchod
Pána Ježíše, žádal přítomné, aby se od lože na Čas
vzdálili. Po přijelí av. svátostí a generální absolace
děkoval hlasitě vdp. děkanovi s vroucím: „Pán Bůh
zaplať!“ a pak následoval velice dojemný okamšik,
kdyš se s přítomnými loučil. Pravil hlasem povýšeným:
„Jste tu všichni?“ A kdyš všichni přistoupili blíže

Doskočil, doremonář, sestra páně biskupora pí. Marie
Vrabcová roz. Brynychova se svoa dcerou Marií, ko
morník, ředitel bisk. velkostatkup. Nový, vůbec všichni
domácí a služebnictvo), promlavil takto: „Zachová
vejte to, co jsem vám v neděli a ve svátek pří mši
av. kázával, — a ublížil-li jsem někomu, prosím za
odpuštění“. Tato slova hlaboce dojala všechny pří
tomné; se slzami v očích padli na kolena, a těžce ne
mocný jim požehnal znamením sv. kříže a pak učinil
ještě každému avlášť křížek na čele. — Po za
opatření setrvali aš do konce u lože nemocného dp.
ceremonář, komorník, pí. Vrabcová a dra služebníci;
chvilkami docházel k lůšku též ředitel p. Nový.
Velepastýř zůstal při plném vědomí aš přes půlnoc; ale
od 7. hodiny již méně mluvil. Bolesti, které od
poledne cítil, poněkud ulevily, stěžoval ai jen něko
likráte na velikou horkosť; vyslovil přání vatáti z po
stele, aneb alespoň býti přenesen na jiné lože — tázal
se často, kolik je hodin, a když mu bylo řečeno, je
denkráte porzdechl: „Ještě se načekám a ještě mnoho
zkusím“. Ale snášel vše 8 trpělivostí podivahodnou.
Dech byl rychlý a krátký. O půl jedenácté hod. v noci
navštívil nemocného opět lékař a shledal, že tepna sice
bije pravidelněji (80krát za minatu), ale již velice
slabě. Lékaři odcházejícímu těžce nemocný pravil:
„S Pánem Bohem! jen avidíme-li se ještě fáno“. Zdálo
se, že slabostí usíná, ač ze spánku stále ae protrhoval.
Pojednou probrav aevadychl po dvakrát: „Jak jsem
byl blažen!" Poslední slovo pronesl as o půl jedné ho
dině: „Chtěl jsem sloužit mší ev., ale už nemohu, ne
mohbu“. Pak se poněkud atišil. Dech začal býti čím
dále tím slabší. Ceremonář připravil ei štolu, ritnál
a svíci a modlil se po tichu modlitby umírajících,
Nastala agonie aa půl hodiny trvající. Dech se zarazil.
Mezi tím domodlil ee ceremonář církevní modlitbu
„Proficiecere anima christiana de hoc mundo“ (Patuj,
duše křesťanská, z tohoto světe). To velké, šlechetné
srdce páně biskupovo přestalo tlouci. Hodiny odbily
právě půl třetí: Padnuvěe na kolena s novýslovným
bolem © se slzami v očích pomodlili se přítomní za

předžíkávání dp. ceromonáře třikrát Otčenáš a Zdrávas.aznamenati sluší zvláštní shodu: předchůdce nejdp.
biskapa Brynycha dr. J. Hais zemřel též o půl třetí ho
dině v noci na čtvrtek, tedy v týž den a v tutéž hodinu.

Poslední vůle; biskupa Brynycha.
O pobřbu svém astanoril, aby byl jeduodnobý, bez
věnců, bez badby a bez vozu pobřebního. Na sestra
a nejbližší příbuzné své i všecko elažebnictro pama
toval dílem menšími odkazy, dílem pensemi. Univer
salním dědicem však ustanovena jo diecése, jež
z pozůstalého jmění má se postarati o dotaci pro
sestry kongregace sv. Františka a měňť, školu dívčí
od zesnulého zřízenou v Cbrasti, Ze zbytku první díl
připadnouti má Adalbertina v Hradci Králové, drubý
dil fooda pro podporu kněží deficientů, při čemž ai
přeje, aby při rozdílení zvláštní zřetel byl brán na
deficienty kaplany a koopcratory; třetí díl věnován
býti má fondu pro zřizování samostatných far, tam
kde jsou fillalky, zvláště však v Ohronetově, přifaře
ném ke Žlanicím, kde kaplsnoval, a v Rosicích, do
Chrasti přifařených, kde do roku 1664 fara bývala.
Dim + Proseli nemá nikdy býti prodán s v něm
jekož i v domě „U české kornay“ v Chrasti na všecky

časy má býti vybratena místnost ketolickéma spolka.
Pamatoval: dále oa čeledíny, dělníky a dělníce ma
panství biskupském, zřídiv fandaci s faodu Instrakta
ne droře v Žilovicích, jeji aám musil inrostovati,
Z výnosa této fandace má se dostati čeledí a dělní
kde podpory. Na duši svou pamatoval saložením
tlobých fyndačníchměl av. v Žiunicích, kde kaplano
val, na Štědrý den, v biskupském chrámu v Hradci
Erálové v sobotu před Posrícením, na Vybehradě,
kde byl kanorofkem, 14. září, ne Poncbově u Hradce
Králové 18. března, v den jmenin, v Chrasti v den
úmrtí. Konečně učinli odkaz chudým v Chrasti a
spolku av. Vincence z Pavla v Hradci Králové. Až
se věsk rozdělí půaůstalé jmění dle vůle svěčnělého
jistě to budou podíly jen skrorničké, poněvadě lidu.
milný biskup rozdal skoro vše za živa.

Vyzmámí víry. AnnaBártovášvadlena, rodem
z Vel. Bělče, nyní bytem re Svinarech, náboženství
evanj. reformovaného, dne 8. prosince složila vyznání
víry Fímeko-katol. v kethedrálním chrámu ar. Ďacha.
Příprava řídil dp. Jan Brabec, městský kaplan.

Kileperove divadle. Uměleckoupochout
ku prvého řádu připravil nám p.Fr. Trnka, pozvav
k pohostinnému vystoupení veVerdiově La Traviatě
primadonnu Brněnského českého divadla M. Skálovu.
Dvorana bylo tentokrát do posledního místa neplačna.
Umělkyně svěžím, nádherným hlasem, jakož i precie
ním provedením všech nesnadných detailů skladby
Verdiory obecenstvo v pravém smyslu okouzlila; pře
máhajíc s lehkoatí podivahodnou nejtěžší sólové partie,
osvědčila zároveň neobyčejný talent dramatický. Častý
bouřlivý potleskobecenstva svědčil o neobyčejném
nadšení. Soabrapod osvědčenou taktovkou p. Rypla
byla znamenité, takže i celkový přednes díla Verdiova
se nesl sž do konce harmonicky. — Méně se oavědčil
pokas s pozvaným tenoristou p. V. Pragrem z Olo
mouce. vystoupivším dne 10. t. m. v Smetanově Ho
bičce. Nevyniká-li orgán tenoristův nad obyčejné sbo
rové hlasy, měl si p. Pragr aspoň trochu slušně úlobu
nastudovat, než v Hradci vystoupil; ale ani to se ne
stalo,ač mohl tušiti, že v takovém městě, jako je Hradec,
postaví se před obecenstvo vytříbeného uměleckého
vkusu, které o tactové spěráky nestojí. Stačí-li amění
p. Pragrovo v Olomouci, tož nám nikoli.

martí. Po krátké, alo trapné nemoci zemřela
večer dne 9. t. m. pí. Anna Chudobové, choť saslou
šilého zdejšího ohoralisty p. V. Chudoby. Pobřeb se
koná dnes o 2. hodině z okresní nemocnice. Vyslo
vajeme srdečnou soustrasť.

Okresní zastupitelstvo Královéhra
decké věnovalona stavbu Národního divadla v Brně,
9000 K. Následováním i ostatních okresů byla by
stavba nového divadla v Brač zabezpečena.

Ze Všeodborového sdružení v Krá
levé Hradel. Přítomnípp.: Urban,Pochmon,Lně
ničke, Jenšovský, Zoubek, Andrlík, p. Polák omluven.
K dopisu od Koukala z Parnfku rozhodnuto, by ne
právem vyplacené podpory vrátil; další podpory ne
dostane. Upororňojí se odbočky na něho. HorníJe
lení: Kubíček Josef obdrží nemoc. podpora 16 K. Jos.
Taček 16 K podpory v nezaměstnanosti. Ant. Mikysa
v nezaměst. ok. František Záleský z Miroslavě nemoc.
podpora 8 K. Kladno: Kratochvíl dalších 8 K v ne
zaměst. Rychnov: Frant. Macbáčkovi alevají so 3 mě
elční příspěvky a nebudou ae mu číteti do členství.
Litomyšl: Aoně Vítkové dostane se další podpory 8
K. Sušice: Josef Milota obdrží poslední podpora 6 K.
Stran Šabaty dopíše se do Sušice a vše 60 vyšetří.

Mýto u Zb.: František Grose dostane nemoc.po oraK5-1, Příjati členové: Z Hradce Král. vldp.Dr Fr. feyl
za člena III. tř. Úpice: Antonín Šole IL. tř., Václav
Tsichman 1. tř., Josef Čepelka II. tř., Božena Svobo
dová II. tř. Polná: Jan Langmichl IJ1. tř. (přispíva

jicí člen), Vít Prchal I. tř. (bez nároků napodporav nezaměstnanosti), Jan Koubek II. tř., Leop. Pro
cházka III. tř., Karel Holaman L. tř., Frant. Sedlák
JIL. tř., Josef. Macbáček III. tř. (bez nároků v neza
měst.), Bobnmil Jaroš II. tř. a Emannel RóbrichIII.
tř. (bez nároků v nezaměst.). Choltice: Josef Špindler
L. tř. Plzeň: František Pech I. tř. Ouhlejov: Pavel
Šubr L tř. Sašice: Al. Černý v Budějovci I. tř., Petr
Švarc L tř. Vinohrady: 15 členů. Do příští schůze
zavítá jako host dp. Šrámek z Moravy, tamější or
ganieátor Všeodbor. sdrnžení.

Nemechavý. Alexender Kafka, 1eletý obur

nický učeník, v umění zlodějekémjiš daleko pokročil.Už jako školák dopustil se u adejšíchobchodníků
četných kradeží. Dne 6. t. m. vešel do novéhoBor
romea, kde v jednom předpokojí bylo několik párů
bot. Nenechavémn Kafkovi hned se jeden pár hodil.
Při prodeji kradeného byl však zatčen a vězněn.

Ztráta a mález. Due 7. t. m.ztracenybyly
cestou z Hradce do Plotišť dámeké hodinky se zlatým
fetízkem, — Pan M. poručík od 42. pluku nalezl pe
něženka s menším obnosem a odevzdal ji na polí
cejním komisařatví.

Neštěstí. Václav Kudla, sluha v semináři,
v neděli 7. t. m. ráno při nešení uhlí sklouzl a zlomil
si nobu u kotníků. — V. Kopecký, dělník z továrny
bratří Červených ubíraje ss pojechodechz příbytku svého,
nešťastně opadl, při čemž ei zlámal nohu. — Doe 10.
t. m. kol 8. hod. ráno na zdejším nádračí vstupoval
do vlska p. Klinge, železniční zřízenec z Pražského
Předměstí. Na hladké půdě věnk sklouzi a dostal se
pod vlak právě rozjíždějící. Nešťastníku byla noba
a raka úplně přejeta. —

Z Nového Hradee Králové. Pěrecko
hudební epolek „Bendl“ v Novém Hradci Králové
(člen „První české pěvecké a hudební šupy“) pořádá
v neděli dne 14. prosince 1902 „Pěvecko-hudební aka
demii“ v hostinci p. H. Malce. Začátek určitě o půl
8. hod. večer, Vstupné: osoba 60 h, rodina 1 K.

Ve Stěžereeh póší řiditeletví hospodyňeké
školy měl ve dnech 7., 8. a 9. t. m. výklady o drů
bešnictví ředitel hospodářské školy v Brandýme n. L.
Čeněk Havelka, absolvent reálky královéhradecké a
bývalý učitel z. h. školy kuklenské. Přednášel po 2.
bod. odpol. v učebně jmenovaného ústavu místního.



Poutevý výklad trval vždy ae 8 hod. s shromáždil
fes nástalou nepříležitosí cest téš wnobé příslněníky

Črahůe, jejichá zájmům byl věnován. Pořadatelstvo
znelonžilo el jejich díků měrou úplnou — škoda, še
upřímné snaze pí. ředitelové nepovedlo ae v nynější
době, kdy aájem pro oroonlotrí byl snovu oživen,
také obmýšlený kruh přednášek o spotřebě ovoce
uskatečniti|

Z Rychnova me.im. Vsobotu dno13.list.
b. r. vstoupil do řím.-katolické církro israelita Gust.
Procháska s Měst. Hebroré, rodem s Kolína. U víře
av. jej vynčil s pokřtil Frant, Kubánek, kaplan. —
Dne ©. prosinceb. r. bylo as 200 dítek poděleno šatatvom

a obuví od spolku dam av. Ludmily; týš apolek vaří
denně pro chudou školní mládož polévku, což zajisté
jest uvláště lotos ma těch tabých mrazů velkým du
brodiním pro ty chadé dítky. Šestžádoucno, aby tyto
dlechetné anaby spolku byly uznávány a téš podporo

vány. — Dne 21. t. m. budon dítky města 6 opetrovny hráti v „Národním Domě“ vánoční hra: Ne
ústapná Rebeka.

Hrtvé uctivě poohovávati. V nábo
žensky smíšené obci Proseči u Vys. Mýta vyzráněly
ee právě za příčinou úmrtí biskupa Brynycha hrany,
kdyš se nejednou objevili na náměstí hudebníci,kteří
počali hráti taneční konsky. Komu chtěli zabráti,
neřekli; ale kdyš je místní obecní atrážvík důtklivě
upozornil, žo jest takové vybrávání právě v tu dobu
velmi novčasným, rozptýlili se. — Pobřbu svěčnělého
biskopa súčastnili se v hojném
odlehlejších míst diecése královéhradecké; sami uzná
vali, že vřelá láska biskopova k národa českému ne
zabíhala v nespravedlivý dovinism.

Hospodářsko-průmyslová m mě
lecká výstava v Heřlcích, jež budeobrazem
hospodářské a průmyslové vyspělosti s sdatnosti če
ského severovýchodu, má též účelem oposorniti pří
slušné kraby vládní na to, že novyhnutelně nutným
jest jiš zařízení nové obchodní komory pro český 80
verovýchod v Hradci Králové. I jest tedy v zájmu
šivnostnictva, ©obchodnictva i průmyslnictva na
českém severovýchodě, aby úhrnný obraz o zdatnosti
české práce a Českého kapitálu i obchodní vyspělosti
byl co nejúplnějším anejdokonalejším. Přihlášky, do
tazy atd. řízeny bnďtež na „Výkonný výbor“ boapod.
průmyslové s umělecké výstavy v Hořicích.

Krakonošova sahrada na výstarěčes.
severovýchodu v Hořicích zřízena bude u pavilonu hor
Krkonošských. V ní vysózeny budou dle možnosti všecky
gvláštní květiny krkonošské, klečhorská atd. Mohutná

tava pána bor Krkonošekých Krakonoše a jiní da
chové a skřítkové horští v zahradě té vábiti budou
zajisté pozornost velkých i malých. Přihlašovací arcby,
řád výstavní atd. jsou jit v tiska. Kdo ne o ně ještě
nepřihlásil, ačiň tak co nejdříve.

Z Hor. Štěpenie u Jilemnice.Veprospěch
chudých tkalců zdejšího okolí založen tkalcovský kr
konošský epolek „Svurnost“, jenš postavil si za účel
ujímati ae chudých tkalců tím, že dobré zboží tkel
covaké od nich přejímá a beze všeho zisku v cenách
nejlevnějších p. t. obecenstva ko koupi nabízí Jelikož
ta jde o dobrou věc, amírňovati bídu krkonošského
chudého lidu tkalcovakého: dovoluje si upozorniti
místní farář V. Břeský p. t. obecenstvo na tento ne
zištný spolek s prosbou, aby potřebné zboží plátěné
pro své domácnosti od tohoto spolku sobě objednávalo
a kaporalo s vědomím, de sobě dobré a levné zboží
plátěné opatří a pomůže četným v bídě a nouzi po
stareným rodinám tkalcorokým okolí Štěpanického,

Vrátí se brzy. Oba aprchlí kaplaní z Ústí
n. 0. odešli prý dle tvrzení novin do Halle studovat
tam orangolické bohosloví. Budou-li opravdu stado
vati evangelické bohosloví, pak jsme jisti, žo 80 co
nejdříve vrátí kajicně zpět, protože dosud nikdo ne
zůstal r protestantské víře, kdo ji náležitě mohl proatudovati.

Z Nov. Města =. M. Odbočka sdružení
křesť. děl. v Novém Městě n. M. pořádala v neděli
30. listopadu svoji ustavojící valnou hromadu v ho
stinci p. Rambouska za účastenství plných dvou třetin
členstva. Volba provedena jednomyslné a za nálady
povenášející. V odpolední veřejné schůzi lidu námi
svolané přednášel obělavý a oblíbený řečník p.Váci.
Myslivec, redaktor z Prahy. Několika výrostky bylo
zamýšleno schůzí zmařiti, leč jejich úmysl, nejsa do
statečně podporován ani od přítomných četných od
půrců našich, nedošel oskutečnění. Přednáška nemi
nule se s dobrým účinkem. Na lících nepřátel našich
jevila ae nejprvé zjevná zloba a pohrdání, potom roz
pačité úsměvy, až nastoupila vážnost a konečně nad
šení, které bylo provázeno hlasitou pochvalou a hoj
ným potleskem. Flnime svoji povinnost, vzdávajíce
vřelé díky milovanému řečníku za přednáškn. Uznání
a díky též vůženému soneedu p. Suchánkovi, který
shromáždění předsedal a všema lidu za projevenou
přízeň a adršení pořádku. Zdař Bůb!

Ve Chvalkovicieh badonmíti počínajíc15.
prosincem t. r. jízdní poštu. Spojení « Českou Skalicí
bude dvakrát denně: ráno a na večer.

Z Nového Kohoutova. Upřímnousou
strastí naplněno bylo srdce všech při zprávě, že p.
nadlesní Florián Fousek v Pánu zosnul. Přes 30 let
žil a působil ve zdejší obci, jsa ode všech jako otec
vážen a milován. Jeho dobrota a šlechetný, ryzí cha
rakter získali mu srdce všech, kteří ho znali. Kde
mobl, pomáhal nejen radon, nýbrž i skutkem. Věru
těžko nalézti v nynější sobecké, materialistické době
muže tak vzácných ctností, prostého veškerého aobec
tvl a prospěchářetví, prodchnotého hlubokou vírou,
jako on byl. Jeho vzorný křesťanský život zářil jasným
větlem celému okolí. Byle to perla, jakon zřídka mezi
lidem naléztil . . . Proto též i te všeobecná úcta-a
láska k němu, tak že možno o něm říci, že neměl
žádného nepřítele! A to něco znamená, žíti jako Čech
v německé krajině, mesi německým lidem, hlásiti se
vědy k své národnosti a býti v nynějších neutěšených
národnostních poměrech přece od německých spolnob
čanů vědy vážen a milován! Ne jeho pohřbu bylo v ne
děli 7. prosince přes nepříznivé počasí vejikó množství

účastníků, kteří i daleké cesty a nepohody počasí sa
nelekali, sby poslední bold úcty a lésky mu prokázali.

Jeho památka sůstone dlonbo ve vděčné a čestné vapomínce!

Z Hněvkovie u Dol. Kralovic. Od 25. list.
do 1. prosince konala ne v naší farnonti av. missie,
první to uv. miasie vůbec ve udejší farní osadě. Na
mábavé a spasitelné práce této s horlivostí apoštolskou
podjali se důst. Otcové Redemptoristá re Svaté Hory
u Příbrami P. Karel Plešek, superior a P. Aug. Benda.
Věčné a vznešené pravdy naší av. víry katolické, blá
sané ústy výmluvnými a nadšenými, vábily hned od
počátka a pak po celou av. missii zbožnéosadníky

v hojném počtu do chrámu Páně, který přes zitanípočasí býval jmenovitě při večerních kázan ch do po
sledního místa naplněn. Zvláště mile dojímalo veliké
účastenství madů při společném av. přijímání. Dojemné
byly oissionární slavnosti: odprošování Pána Ješíše
v nejevět. Svátosti oltářní, slavnost Marisneká a pak
průvod a posvěcení sr. missionárního křížo. Kslav
nosti posvěcení mineionárního kříže zavítul vdp. děkan
Dolno-Kralovický V. Chmelíček, jenž také slavnost
ního průvodu se aúčastníl. Ale nejen posluchači
elova byli farníci naši, nýbrž i plniteli, neboť ké
zeními mocné po«zbazení k pokání; přes B00 jich
kejicně přijalo av. svátosti, počet to tím radost
nější, še lo byli sě na několik cizích osadníci vesměs
domácí. Málo bylo těch, kteří ze zaviněné nedbalosti
sv. misaie se nemúčastnili a av. svátosti nepřijali.
Aby i staří i nemocní súčastaili se milostí sv. miseie,
navštívili i je důst. Otcové missionáři, nesouce jím
do příbytků jejich potěchu av. víry. Všem líbilo se
chování školní mládeže při misijních pobošnostech,
jmenovitě vzoruý pořádek při průvodu ov. kříže, o

terýš má zásluhu otěný obor zdejších pánů učitelů.
Zejména vidí se duchovní správce nacena povinnédíky
vzdáti horlivéma panu řediteli kůra p. řídícíma uči
teli Jos. Tůmovi a p. učiteli Frant. Mašindovi, kteří

oba ochotně řídili zn při všech pobožnostech běhemcelé av. miesio. — V den odjezdu důst. Otců missio
nářů ahromáždili se Členové obecního zastupitelstva
se svým starostou p. Janem Veleton, který jim jménem
všech občanů srdečně za práci jejich poděkoval, pak
mládenci a mnoho lidu, aby jim ještě jednou na jevo
dali svou lásku a vděčnost a s nimi 80 srdečně roz
loučili. Důst. Otcům missionářům za jejich horlivou
a spasitelnou prácí mozi námi voláme všichni do jejich
milého a útalného zátiší na Sv. Hoře: Zaplať a ato
uásobně odplať Pán Bůh!

Různé zprávy.
Tiskové pře. Pro radikálníhoredaktorajest

pravou pochoutkou dostati so před porotu s tiskovoo
pří, protože vešla v obyčej pohodlná pralkae,nežádati
od radikálního redaktora zodpovědnost za jeho no
viny. Jinak ovšem to bývá s redaktorem katolickým.
Na toho se již béře měřítko přísné litery zákona.
Mohli bychom s aredeme také v příhodnon chvíli savé
vlastní zkašenosti z nedávné avé při. Redikální a li
berální redaktor jest beztrestný a proto ni smí dovo
liti všecko. Kdo se odváží takového mazlíka pohnati
k důkazu pravdy, prohraje z pravidla, kdyby měl

ravda jako Sněžka velikou. Tak osvobodila porota
evera ve pří e ndp. biskupem Brynychem, ačkoliv

tvrzení svá Hevera nedokázal; tak osvobodila porota
i Hofrychtra ve při 8 inspektorem Sedláčkem. Tiskové
pře s radikálním listem jsou nesmyslem, protože ura
žený musí ke všemu ještě zaplatiti aondní útraty.
Uépe jest nechati radikální výlov boz povšimnutí, pro

všecko pravdou, co socialistický a radikální tisk již
o člověčenstva vytiskl, musili bychom ne již broditi
v sfře a ohni Sodomy. Nehorujeme ovšem pro přísnější
soudní praksi vůči radikálnímu tisku, ale přáli by
chom ei od našich porot pro listy všech odstínů stejný
loket.

Pozmalí se. Neur.ale, přímo šíleně volali
realisté v Časepo konkursu Svatováclavské záložny,
ačkoliv viděli, že kněžstvo s napjetím všech sil bledí
zameziti ošebračení nesčetných rodin. Teprv po 7 ne
dělích vystřízlivěl Čas ze avého zuření a rozpomněl
se ne zapomenuté své tvrzení, ža jest atrana jeho
stranou pravé humanity a napsal v č. 396: „Konkurs
peněžního ústavu, v němž jsou súčastněny všechny
vrstvy obecenstva, nejvíce pak lidé nbozí a nešťastní,
je přímočárným, surovým prostředkem, příčícím se ve
dkeré bumanitě, prostředkem kapitalismu, jenž vydře
na chudších svých bližních zpět svůj majetek a jde
necitelně dál přes útrapy, slzy a zoufání tisíců lidských
bytostí, jichž jediná vína je, že ve stísněných pomě
rech, někdy v úzkostech hledali úvéru. Konkurs je
ale také znakem slepoty kapitalistické, neboť konec
konců přece jen ani v nejpříznivějším případě vkla
datelé nedosábnoa zpět kapitálu celého, perou se léta
o to, čeho by pokojnou likvidací dosáhli hned, a ke
všemu mají na svědomí řady zničených existencí. Kon
kura tohoto drabu je prostředkem nemoderním, je za
staralým přežítkem, jenž by měl býti nahrazen lep
šími prostředky. V daném případě je likvidace jedině
správnou cestou. Při ní utrpí kapitál nejméně a zá
roveň 8e zmírní neb odstraní pohromy členstva. jež
jinak by vrhaly v některých rodinách atíny i do příš
tích pokolení, Likvidací vykoná se čin humanní. Po
stránce Jidské — a otu běží nám — měli by všichni
činitelé povolaní a schopní spolapůsobit, aby byla lik
vidace umožněna. Byli někteří vinníci. někteří spolu
vědomí — ale je tu také mnoho kolektivní viny. A
tu napravovat dlušno také kolektivně. Především je
epravedlivé, aby vkladatelé v zájmu lidskosti avolili
se na jisté aleré ze svých vkladů. Také zámožní čle
nové by se neměli vyhýbat spolapůsobení, aby byli
nemajetní chudí členové a malí vkladatelové zbavení
možných, nesrovnatelně citelnějších pohrom. Konečně
příslušné korporace by měly pečovat o nemajetné své

přemniea — a tu již bylo řečeno, že návrh dražernoborského, aby obec pražské povolila snmu k
úlevě postižených svých úředníků, byl návrh dobrý.
I na jiné korporace by as mohlo volat“. Pánové po

unali se trocba pozdě,ale poznali se přece a odčicili
svou dřívější nebumannost.

Vnerná obec. V Čachrově v hejtmanství
Klatovekém nedávno slavnostně otevřena byle elek
trárua jako majetek průmyslového družstva, © jehož
vzoik afinancování mají největší zásluha místní ferář
poslanec P. Blahovec a majitel čachrorského velko
statku p. Brábek. Podniku získána subvence etátní i
gomská a postaven na místě vyhořelého mlýna, leží
cího pode vsí n říčky Petružné, která se vlévá pod
Sušici do Otavy. Stroje v elektrárně ženo vrchní voda
této Hčky o 82 koňských silách a elektrický proud
pohání stroje mlýnské, tlačí do Čachrova pitnou vodu,
žene hospodářské atroje, jako velikou mlátičku a j.,
a mimo to poskytoje dostatek síly k osvětlování obce
i obydlí soukromých, tak že skoro každá chaloupka
má levné elektrické světlo. Poznamenati dlažno, že
farnost Čachrovské jest omadouemílenou, kdešČechové
i Němci svorně pracují na blahu obecním. Ale naše
mnohá města, kol nichž se vinou řeky s mocnou ailon
hybnou, příklada vesničky Čachrova obávejí se ná
sledovat. Věra bylo by prospěšno, aby města a mě
atečka naše vyslala sástupce své na prozkoumání
podniku Čachrovského.

Málomocenství v Paříži. Jak „Daily
News“ oznamaojí, prohlásil vrchní lóhař v pařížské
nemocnici „Charité,“ že v pařížekých ůpitálech leží

na 300 málomocných a větší ještě počet, že léčí nedoma. Nemoc zachvátila i četné dámy a pány £ nej
lepší společnosti pařížské, kteří přec navštěvnjí diva
dla a plesy, aby zapomočli na svůj hrozný stav.
Vůslijak se líčí, aby nemoc na nich nebylo viděti.
Málomocenatví v Paříti prý přibývá.

Národní estude. Kdyžso roku 1898alá
vily 100. narozeniny Palackého, otce národa, ta
„vděčný národ“ přijal za uvou myšlenku, že vkraji
Palackého, v Novém Jičíně zbuduaje českou školu,
která by nesla jméno Palackého a byla jeho krajin
ským pomníkem. Při veliké slavnosti v Hodelavicích
r. 1898 uspořádána korunová sbírka na ten účel, od
které se očekávalo aspoň 5000 zl., ale sešlo se s bídou
od shromážděných 20—30 tisíců lidu — 400 zl.! A
tak se stalo, že na 200 českých dětí poněmčnje se
nám dosad v německých školách v Novém Jičíně,
neboť příspěvky sotva kapou a na stavbu školy je
třeba 30.000 KI Staveniště podařilo se Matici Palac

kého po mnobjch nesnázích a intrikách zakoupiti, alenyní nastává důležitějšípráce: stavba sama. Doufáme,
te „národ vděčný“ ee na svého otce rozpomenea slí
bený pomník mu konečně postaví. Dílo se šťastně
dokoná, pošle-li každý čtenář této zprávy 1 K Matici
Palackého, epolka pro zbudování české školy v Nov.
Jičíně. Věnuje-li korporace nebo jednotlivec aspoň 20
K, bude jim zaslán diplom Matice Palackého.

Řepaři ! Ústředníjednota fepařů pro krá
lovatví České v Praze uvažujíc o sitnaci a vyhlídkách
na utváření se příštích řepných cen dospěla k pře
svědčení, že badete-li vůbec za stávajících poměrů
řepu sázeti, aneb omezite-li eazbu, by každým způ
sobem s prodejem jate sečkali. Nezaprodárejte nyní
řepu vůbec = obracejte sa v příčině této vždy na
Ústřední jednota řepařů pro království České v Praze
Jangmanova tř. č. 26.—28.
. Žádost k českým záložnám 8 spo

řitelnám o příspěvky mastavba českého
národního divadla v Brmě. Družstvočeského
Národního divadla v Brně obrací se tyto dny na vý
bory českých záložen a spořitelen v Čechách s na Mo
ravě a prosbou, aby přispěly na stavbu českého Ná
rodního divadla v Brně. Od záložen našich očekáváme
značnější dar, neboť záložny naše při všech význam
ných národních akcích stály v popředí a obětavostí
svojí nejvíce umožnily uskutečnění celé řady národních
naších podoiků. — Na Moravě již přispěly městská
spořitelna v Uh. Hradišti a občanská záložna v Ky
jově po 1000 K splatných v % letech. — Význam
otázky důstojného našeho divadla na Moravě a vý
bodná forma eplátek v pěti letech jistě pohne slavné
výbory našich záložen, že upíší obnosy značné a při
měřené Knanční síle jednotlivých záložen. — Výbory
našich záložen jistě bedlivé uváží žádost družstva a
příznivě ji vyřídí. —

Hrabě Richard Beleredi, tajnýradaa
bývalý rakouský ministr, zemřel £. pros. ve Gmundenu.
Zesnulý na českém sněmu blasoval pro zákon o rov
noprávnosti obou národností, za jehož schválení u
vlády sám se přimloaval. Ve správě říšské dal beslo
k decentralisaci. Válkou r. 186%blabodárné činnosti
jeho položeny meze, načež odstoupil. V panské uně
movně r. 1882 při rokování 0 zřízení české university
v Praze promlavil památnou řeč. Touto řečí objevil

ce hrabě opět jako věrný přítel a zastance českéhonároda.

(Zasláno)
»Spolek literátů v České Třebové:

vzdává tímto svému milému místopředsedovi, zakla
dajícímu členu a dobrodinci P., Václavu Sokolovi,
nyní kaplanu v Ustí n. ()., upřímný dík za epolapů
sobenía na rozloučenousrdečnés Bobems upřímným
přáním, aby jemu Bůh na novém půeobišti ráčil ndě
liti zdraví a spokojenost,

Za „Spolek literátů v České Třebové“

Frant. Novotný, Václav Gregar,
jednatel. předseda.

(Zasláno.)
Onen důstojný pán, který si zaměnil při pohřbu

nejdp. biskupa svůj klobouk za cizí, přiblaníž se na
děkanském úřadu v Chrasti. Potrefený.

Listárna redakce.
Dp. A. Ra v Litomyšli. Račte zaslati K 1—

až a předplatným.
Vánoční číslo Obnovy vydáno bude na Štědrý

den ráno; prosíme tedy svých p. t. p. přispěvatelů
už nyní, aby nám avé zprávy do onoho čísla zaslati
ráčili nejdéle do ponlělí odpol. due 22. prosince.



"Uržní zprávy.
V Aradofl Králové, dne 8. prodínoe 1003. 1 hl.

přealce K 11-50—1340, šita K 990—1030, ječmene
E710—840, ovsa K 6-30—6-90,prosa K 10-——10:80,
vikve K 10"——1050, hraobu K 1950 —3450, čočky
K 21:00—2600, jahel K 18-00, krap K16 00"—40'00,
bramborů K 320—14'60, jotelového semene bílého
K 106:0—116-00, jetelového semene červen. K 0000
—00-00, máko K 30-00 —8%'00,Iněného semene K 1750
—30"50, 100 kg. šit. otrab K 10 50, pšenič. otrub K 10-26,
1 kg. másla K 2-00—2-40, 1 kg. sádla vepřového K
180—2:00, tvarohu k 024—0-28, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—000, jeden hl. cibule K
000—000, jedna kopa drobné zeleniny K 009 —0*)0,
1 kops zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkre 0'00—0 00,
tbl. švestek K0:00 —0:00, 1kopa petržele K 0:00—0'00,
1 kope celere K 0:00—000,

Kathreinerova o00o o
sladová káva Kneippova

| Epochální vynález jest

AETERN
jehož mechanism a duchaplné sestavení
staví nám

úplně samočinně a okamžitě

před oči kalendář katolický i pravoslavný
každého žádaného ať minulého či budou
cího roku, tak že možno jím ihned a
bez nejmenšího počítání stanoviti,
na jaký den kterékoliv datum jakéhokoli
roku připadlo neb připadne,

pRB* Velenutné pro každého, zvláště
pro úřadyfarní. “ji

Úspora každoročního sakupování kalendáře.

Zasílá vyplaceně proti předem zasla
nému obnosu 2 K autor

Ch. Pelzl, Smiřice.

Josef Neškudla,
2.

C a kr. dv.Ve dodavatel
v Jablonném nad Órl. č. d. 86

doporučoje P. T. veledůet. duchovenstvo
svůj věudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

vřed Kostolnich parameniů
praporů a kovového náčiní. — Illastr.
cenníky, vzory A předměty k výběru na
požádání franko 8e zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
+dudndi reK
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Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velecténému

dochovenatvu, že jsem Da muohostrannou fádost
mnoha veledůstojných pánů

otevřel v Hradol Králové

filiální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní.
Sklad nalózá se v obchodě p. Skaherského

proti ho'elu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídil pan

K. V. Skuherský temléž.
Poroučeje se do přízně velecténého ducho

venstva znamenám 80 v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi.

ne OBRÁZKYua
zemřelého nejdůst. pana biskupa

BDVARDAJANA RL,
zhotovené dle poslední jebo fotografie (před 2 roky)
na křídovém kartoné 12/9 cm., vhodné ou památku

pro školní dítky 100 kusů za S K,
jako dopisnice pohledové (menšíformát)

100 kusů za G K
nabízí

Biskupská knihtiskárna.

dary odporučuje vzbledem k této usstávající
době velect. P. T, obecenstvu ka provedení foto
grafických obrazů všech velikostí a všech způsobů
nejcbvalněji známý závod: J. F, Laugbane, c. a k.
dvorví fotograf v Praze, Vodičkova nlice čís, 37.

Král. Hradec. Plreň, ©Budějovice,

Kostelní
náčiní .d

BE" vlastnívýroby"E
v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní,

Praha, ul. Kar, Světlá č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení no ruce. | Ceny výrobní.

MLD JOSEFHOLUB:
w Chrudimi,

vedle c. k. okrea. hejtmanství

provozaje veškerou

Bojmovější prakel zubolékařukou. )
Umělé zuby všech druhů

zhotovuje ihned a téhož dne vý
ve své vlavtní nově ařízené dílně M

| Ordinuje od 8.—5. hod. denně. JŠ

A Umělecký atelier - - 
sochařsko-štukaterský

JANJIROTKA A SPOL.
v Hradci Králové

— doporučuje —

veškeré práce ornamenlální 1figu
rální na fagady, dále práce vnitřní
k výsdobě salonů, kaváren, vesti
bulá atd. Práce přímo nanášené.

Kostelní opravy.

Výroba všech druhů sádrových soch. Výběr frontonů
nad dvéře a roset stropových.

Nejnovější zdařilé poprsí+ biskupa Bdvarda
Jana Nep. Brynycha; jako vhodný protějšek

odporučaje setěž poprsí Sv. Otee.

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 zvlášté z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Adolf Novotný
v Týništi nad Orlicí,

továrna koboroú, přikrývek nábytku atd.
osnamuje, že se pro chrámy Páně pří nynější
simě nie tak unebodí, jako kokosový koberec.

Jest levný, trvanlivý, teplý, netrpí vlhkem a
rychle vysýchá, nepůsobí břmot jako podlaba a
na nerovné dlažbě se neláme. .

Též není vhodnějších dárků vánočních, než
zboží kobercové a přikrývkové z této továrny.

Obrať se tam každý s důvěrou.

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou.
Druhé vydání —368 stran 8“

v plochých arších při odebírce nejméně 50 knaů franko
se 20 K, 100 kusů ze 40 K

cena knihkupecká
brožovaný<- < < ©+000 42hvázanývpoloplátně-< «- -+ +* 68h
vázaný v celoplátně -< - < < -+ + « * 68 h
vásaný v celopiátně se zlaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zláceným křížkem a ořízskou ©. . K 180

Biskupská knihtiskárna.



Singerovy

Kladno, Tábor
a Výškov:

Čestné diplomy.

Šicí stroje

Dáčin 1002:
Střbr stát medaile

Olomouo:
Zlatá medaile.

Jiříkova třída 372.

3]

Látky pro dámy.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

|- "3 At? at |
ručníky atd. doporoučímv jakosti nejlepšía

Kněžské kolárky.
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Neračte přehlédnouti!

Vánoční odprodejdopisnic.
Následkem změny obchodních místností jsem

nucen své obrovské zánoby dopienic vánočních i
novoročních, čítující 500.000 kusů, v krátké době |
vyprodati, a proto snížil jsem jich ceny, takže
prodávám 100 kusů skvostných vánočních a novo
ročních (50 drubů) za 1 zl. 50 kr. franko, proti
dobírce neb po zaslání obnosu předem. — (Co se
nehodí, vyměněno bude obratem.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Jediný závod zasflatelský na českém venkově.

Zas. dan Kryspin

>) (J.Syvalterůva nástupce
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dřívo

80 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporačnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

| Vetkeré pozpokn Bkiney 1 odbornárada bezplatně, bezevší závaznosti
ku definitivní objednávce.

ORP" Nesdetná veřejná i písemné pochvalná uznání. “fjlj
Založeno roku 1836.

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výrobaa skladynábytku
K. V. SKUHERSKÝ,

Hradec Králové.
Před nákupem vánočních a moveročních
dárků račte si prohlédnonti naše výkladní skříně. :

Oltáře,sochya j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kušdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

prács kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 185.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

klédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospsčtyneneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

ZaloženoLa1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatní»Mapasířv OAhrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, szěseroč:
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednárky co naj
levněji vyříditi. Platiti možno též ve !hůtách. Opravy
unovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná ae rychlea
zašlou so jiš avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rolikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacilkálů, schránek na Nejevě

tější, pateuek atd. co nejvíce.

»———————————

"nejnovější soustavy nabizi

ČENĚK BUBEN,
kočárník

w Hradci Králové.
Práce vzorná. Ceny mírné.

0000000000000000
Umělecký závod 8

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"iii

OB“ Boží hroby, "Již
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

OOOOOOO0O00000

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.

O0000000000000

daní

oknutaskaala

pochvalných uznání,
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A 0 žaloženoroku1863.

KnihkupectíB. E. TOLMANÁ v HradciKrál,čVánooo nakladatelství, závod umělecký.
ř Nejbohatší sklad sk vostně vázaných darů vánočních
k z poesie, prosy, literatury cestopisné, domácí i cizojazyčné.Nádherná alba na dopisky,
ki obrazy skvostnépředníchčeskýchmistrů,novotinydámského papíru
> v nádhernýchkrabicích,globy, atlanty, stavebnice a skvostnépřed

ložky k malbě.Velkývýběrhudebnin českýchmistrův.
OB“Nástěnné dekorace. "ji

Prvý sklad obrázkových knih pro dítky každého stáří.
(Stačí udati pouze věk a bude zasláno více exemplářů k výběru.) Na venek vyřizují se zakázky pečlivě a hned po dojití.

š Nehodící se ochotně vymění a každému přání ochotně vstříc se přijde.Bohatý výběr modlitebních knih koštěných (ze slonoviny) i v kůží
ž Kalendáře všeho druhu.
ji le mých bohatě a nejúčelměji arranšovaných, velkých výkladů Ize snáze a rychle pro dárek se rozhodnouti.
+ Telefon č. 17. Illustrovamé seznamy sdarma a franko ma pošádání. Korrespondence vyřisuje se obratem psucím strojem. Pošt.'apořit. 802.161.

oiké oE KE OE TELEEEKKEKEKE KEECEEKEKe

Vhodnéa velmi praktické dárky k Vánocům!
Na úplné šaty, čistá vlna od zl. 250 výše!

Pap“ Velký výběr hedvábných látek, modních vzorů na šaty i blůzy.
Plyše a-samety hladké i vzorkované.

Eolzrý les Kostele.Soupravy)nastůla >tory bílé,crema veskvostoýchbarváchaplikované.

EmO beree běžnéi odměřené. E řilsrý vlas atlasové,vlučné,klotovéiflanelové.

Záclony krajkové,týlovéi látkové. E říilerý vlc cestovní;překrásnétygrovéVzory.

Žinilové šály i šátky. — Divadelní šály. -—© Hedvábné šály a šátky.
Snížené ceny. © Zbytkyvlněnéi hedvábné.| Pevné ceny.

Paldus £ Pour, dříve J. Jeřábek,
Hradec Králové, Velká podsíh čís. 146.L DN NNN M EBd8 dd. ' 8 pWVVLVOOOA OVOEAA dot KoCh : dě Hendn

MTONŮ OEONOKA,cukrář v Hrado kibní

nabízi velectěnému obecenstvu jakož i pánům obchodníkům pravé medové výrobky:

——e medový perník strouhací 6——
lípowý čistý- rm.ed. od ústředníJednotyp. učitelů.

Dobré a vkusně provedené

cukrovinky na vánoční stromek.
Zakázky se vyřizují rychle, Ceny mírné, obsluha vzorná,

33DOKOKOKOKOKOKOKOOKOKOKKKXOKKOKOKK Mreoronooonaanavocte OAO.
dd,EO 00 19190

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
O* FPivoz měšťanského pivovaru v Plzni

v přímood čenu."m zn
u 1) ee Blavnostni,svatebnía příležitostnéhostiny upravujea obstarávák největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, liobotivému

uznání P. T pp“. hostí z raby i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.
Majite: Politické drušatvo uskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. — [iskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Zákon na zamezení opilství.

Úžasně zhoubné vásledky nemírného po
živádí líhovin jak pro jednotlivce tak i pro ro
diny v ohledu mravním, hospodářském a zdra
votním, z nichž mnohé ku všemu i dědičnými
jsou; nesčetné žaloby na neoprávněné nalóvání
lihovin v pokoutních místnostech; nedostateč
nost posavadních zákonů a nařízení byly po
hnutkou, že vydána předloha zákona na zame
zení opilství. Opilství stalo se sociálním zlem
a pohromou, i masí sociálními prostředky se
potírati. Morální prostředky nestačí, třeba 8á
hnouti k jipým prostředkům, třeba odjímati a
zamezovati příležitost, která činízloděje i opilce
a zamezovati neoprávněný nálev.

Podstatný obsah předlohy této jest: Od
nynějška má býti kromě volného obchodu v ná
dobách od 5 litrů začínajíc jen nálev a prodej
na drobno v nádobách uzavřených, avšak ne pod
osiminkou litrovou, při čemž naprosto jakékoliv
nalévání lihovin zakázáno. Pro obé se vyžaduje
koncese, jaké třeba pro hostinství. Všickni, kdož
mají nyní koncesi, podrží ji beze všeho, zůsta
nou ve svém právě. Ti, kteří bez koncese pro
dávali na drobno lihoviny, přiblásí-li se o kon
cesi, obdrží jidle potřeby místní. Kromě výjimek
má na 500 obyvatelů býti jeden nálev a jeden

prodej na drobno. Zákonem má se ustanovitilid nedělní a sváteční a kdy kořalny 8e mají
zavírati. Na dlah se nemá nalévati, dokud dří
vější dloh není zaplacen, jinak dřívější dluh
zažalovati, Zároveň se zakazuje na „tchoře“
palévati a jimi platiti. Kdo opilému, o němž
hned na první pohled bez všelikého pozoro
vání pozná, že jest opilým, naleje aneb lího
viny prodá, podléhá rovně: příspému trestu.
Zákon dojde ještě mnoho změn v živnosten
ském výboru posl. sněmovny, mnoho ostrého
se sněhoopiluje, aby byl proti opilství a těm,
kteří ku opilství svádějí a 'lákají, ale aby
nebyl na škodu řádnému kramáři, kupci 8
hostinskému.

Literatura.
J. Otto v Praze. Jos. Kořenského„K proti

nožeům“ seš. 8. a 9. Ceutopisec nalézá se v Adelaidě
a vyličaje zde ze svého pobytu pokrok obyvatelstva,
zastavuje se u významných budov; vypravuje 0 zno
tvořených zvířatech jezaře a ptakopysu atd. Sešit za
60 h. — Sebrané spisy Kar. Světlé: Novelly, sešit
2.—4. po 30 h. — Angl. knihovna, Jiř. Meredith:
Zkouška Richarda Feverela. Historie otce a syna.
Seš. 21.—24. po 24 h. — Básnické episy Jar. Vrch
lického: Má vlast. Seš. 2. -4. po 82 h.

E. Beaufort v Praze. Sbírka populárních
spisů cestopisných. J. P. Javačov: Osm let na Sacha
líně. Seš. 14.—16. po 36 h. S. Lomnický-Redžep: Ne
známá země. Obrázky a črty ze života Peršanů. Soš.
1. za 86h. — Přítel Domoviny č. 6.—7. přináší pokr.
románu polského „Přemožení“ od A. Gruszeckého.

E. Weinfurter v Praze, Epocha.Roč.VIII.,
čís. 6. Obsah: O možnosti kosmických srážek. —
O znamenitých mostech. — Lov mycích bob atd.
Předplatné na rok 8 K. — Bludná srdce od J. D.
Konráda. Seš. 2. za 40 h.

Kosterka. „Našich knih“ sv. XIV. Cena 2 K 20 h.
Bída inteligentního „proletariátu — toboto nejvlast
nějšího proletariáta naší doby — chycena je tu
v grandiosních liniích a obromujících barvách.

Právní rádce pro duchovnísprávu. Sepsal
ThC. Jan Paoly. Sešit 36,—47. Na 10 eešitů předplácí
se 6-40 K u Jos. Kotíka, knihkapce na Smíchově.

Fama Gordějev. Bomán Max. Gorkého.
Z ruštiny přeložil J. Wagner. Seš 8.—16. po 20 h.
Nakladate! Fr. Hovorka v Praze.

Poklad věřících. Lidovýlistk uctěníNejsv,
Svátosti oltářní. Řídí V. Roudnický. Čís. 7.- 8.
s cenným obsahem. Předplatné 1 K 20 h ročně zasílá
se knihtiskárně V. Kotrby v Praze.

Kronika král. Prahy. Vypravojeprof. Fr.
Roth. Obrazem doprovází a svým nákladem vydává
Pav. Kórber v Praze. Seš. 3. za 60 h.

Mapa král. Českého v měřítku 1:100.000.
Kreslil J. Srp. Místopisné mapy zemí koruny české
list 18. Hradec Král —Pardubice—Cbrudim. Mapa ob

nalézá se pošta, kostel, stanice atd., jsou příslušnými
znaménky opatřena; též vob a vyvýšeniny, lesy atd
aď do nejmenších podrobností provedeny. Cena listu
na papíře 60 h, na plátně 1.10 K. Nakladatel J.
Barsík na Král. Vinohradech.

Libuše, kalendář žen a dívek na rok 1903.
Ve prospěch ženské útulny v Brně. Cena 1 K. Na
kladatel R. Promberger v Olomoaci. Obsah vypraven
bohatě slovem i obrazem.

„Kazatelna“ č 1. Redigoje Fr. B. Vaněk.
Bočně 6 K 8) h. Nákladem Rod. Rappav Pelbtimově.
Obssh: Předmlava. I. nod. adv.: 1.0 pomíjitelném a
nepomíjiteloém Fr. R. Vaněk). 2. Příchod Krietův

kdo jsi? (Petr Skarga, přel. V. M. Skaleký:. z. Skizza
bomilie. (Faber, přel. Veras). Svátek Nep. Poč. P. M.:
1. Lemmer, přel. red.) 2. O příčinách úcty Marianské.
(A1. Jemelka). III. ned. adv.: 1. O křesť. pokoře

(Jermun norenux, přel. Verus). 2. Jak. se připraviti
pa vánoce? (Lacordaire, přel. M. Zavoral.) IV. neděli
adr : 1. (Petr Skarga, přel. V. M. Skaleký). 2.Čiňte

okání! (Lobry.přel. M. Zavoral). Ježíš Kristus. Dů
az Božetví Ježíšova. Dle Bougauda upravil Fr. Bla
ško v cyklne řečí adventních. I. Důkaz z velikosti
Jeho ducha, ardce a síly; II. z veobmezenosti Jeho
vlastností; III. z Jeho svatosti; z lásky ku Krista;
V. z jeho vlastního svědectví. P. Henri Lacordaire.
(S podobiznou). Píše M. Zavoral. Literatara, Česká
(Fr. Janovský, Mater admiralibia); polská: (ref. v.
M. Skalský). Varia. (Kázsní bez modlitby. Abraham
a Sancta Clara o hříchu. Kterak kázal slavný kazatel
Agostino da Montefeltro. Česká kázaní ve Vídni.)
Příklady. Již první číslo nového bomilitického časo

isu se znamenitě odporačuje bohatostí originálních,
rásných myšlének. Připojena approbace a požehnání

ndr.. biskapa Budějovického. Vřele odporačujeme.

OOO00000000000000
První výroba ©

věžníc

hodin

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řících 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 nasplátky; cena O

levná, jakost výborná, 5

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává“všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Prrní český katolický zárod ve Yldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání

E 7 -zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd

VII. o., Seiden
gasse čís. 3D.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

K době vánoční a velikonoční.
. + zo dřeva ře

s Jeslechrámové
ses Božíhroby“

A3 MÍŽOVÉCAST„6nbit
ŘE: by šení“, svchy, oltáře a veškerá ko
k stelní zařízení doporučuje uctivě

: P"| umělecký závod sochařský a řez
bářský

GFosefaKrejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 619-VIILSklad Karlova nl. 8. 40.
v domě Sr. Václavské záložny od 1./XI. 1899.Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb podmínky.

zané poly
chromované

slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza

je nejdokonalejší

elektrická kapesní

| jĎ svítilna nové doby.

Jednodachý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouřiči 'větru, vylučujeTne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaračeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou.

Nestetná pochvalná usnání. — Krásný dárek.
Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 46h více.

Vývozní důmfpraktických movimek

A Patrná a syn v Jaroměři.
Založeno 1842.

UMUdodd 00

O » »Soáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důst. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských i dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. —iZlaté zboší, řetězy,ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce Zdalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav
Srančák,

POKOONNNAroz

SBCDADYBUDHDB78000000000VO000000000O

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
k po ruce.

Ku výběru nástěnných hodímpošlu fotografie.

UB“ Výhodné podmínkyplatební ben svý
Sent ten.

VO

Úžasné,
neslýchané,

avšak pravdivé!
Za 3 koruny! Za 3 koruny!

Při svém velkozávodě dopisnicemi zavedl
jsem oddělení pro vyřizování drobných zakázek
za báječně levné ceny, a zasílám franko»

OW*>pouze za 3 koruny ij
1 vkusnou kasetu dopisního papiru (100 obálek,
100 papírů) a 26 skvostných vánočních, novoroč
ních a uměleckých dopisnic, vesměs novinky. —
Závilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem.

K. Kuba v Jičíně, Čechy.
x

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
A

v 5ti kilových nádobkách franco
poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad 0rl.

aE

tt00090



Obchod
umělecký a papíraiský.

všech moderních vzorů 8

zasklívání obrazů

— DOPISNICE ——

M Továrna RO

na spracování ovoců
pálenka koňaku a výroba likérů

UL Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

r. 1886, nejstarší svého druhu v
— nabízí —

JÍ koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku,
| sumy a punše, likéry, sladké ovocn

najní), vína sladká avíno Šumivé (šampaňské)

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

"v

Franůišeí JIEDUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

DEDOCDOCDPOKOOOX

Zubní lékař

MAD. J. Ařál

K1BZDM"UIKNILŮ ZITMETELÍ

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla SYR
(protokolovaná firma) a

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f
(bratr P, J. Neškuály, faráře ve Yýprachticích) (K

doporučuje P. T. veledůstoju. duchovenstvn
avůj osvědčený a Často vyznamenaný

í výrobní závod ]
všec | kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. 4
Cenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku [

se na požádání franko zašlou. :

Pravé, vyleželé burg.— U ——== WEILOmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80 hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů vMlazicích uMělníka.

LVl jl
phrje uráte:
darů, kapesních
i nástěn. hodin
vkrás. provedení

hodinář a zlatník :

v Rychnověn. K.
přísežný rnalec
c.2k. okr. sondu

(Obrázkové
cenníky zašle.

ný

ŠÍ Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. ordinuje od 8—4 h.

AMradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.
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TTnene Zaleženo r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12, Založemor. 1880.

Vyrábí veškeré draby talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

"i Zakárky vyřizují se bez dobírky a tranco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.
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Něco o moderní humanitě.
L

Co znamená slovo „humanita“? Tento la
tinský význam se dá do češtiny přeložiti slovem
„lidskost“; v širším smyslu humanitou se na
zývá účinná láska k člověčenstva, lidumilnost.
Muž útrpný, laskavý a štědrý se nazývá člo
věkem humanním. Pravá a účinná homanita
se pěstovala v největší míře právě mezi první
mi křesťany. Humanita ryze křesťanská nesla
nejkrásnější ovuce. Vyznavači Ukřižovaného
hluboce si do srdce zapsali slova nejmilosti
vějšího Pána: „Miluj bližpího svého, jako sebe
samého; a proto měli v lásce i své uepřátely,
činíce jim za všecka pronásledování ještě
dobrodiní. Nyní se však mnozí lidé domolvají,
že účinná bumanita pokvete znamenitě i bez
epojení s Kristem Pánem; ale co platno všecko
pachtění a všecka krásná alova, když s chladna
tím citu náboženského chladne i ryzí, povzne
Šená křesťanská láska k bližnímn a sobectví
stále se vzmáhá. Zákony na zmírační bídy se
množí, učenci zaplavojí svět knihami, v nich.
se hovoří o vhodném a lidamilném luštění
sociálních otázek, ale při tom všem jest stále
hůř a hůře. Lidá se srdcem moderním dovedou
často šikovně zákony obcházeti, dovedou jiné
k pěstování hamanity vybízeti, ale +by sami
ukázali příkladem, jak se to dělá, toho se od
nich nedočkáš.

Když církev byla na nejvyšším stupni
své slávy, tenkrát se o socialních otázkách
příliš málo hovořilo, poněvadž žili lidé spoko
jeně. Nyní však právě chvatné sdružování
jednotlivých stavů, časté stávky, mnoho ČaBo
pisů socialních jest výmluvným důkazem, že
ta hamanita moderní zle pokulhává, a že ne
nasytné sobectví chladných a vypočítavých
jednotlivců tlačí nejširší vrstvy člověčenstva.
Na místo zdravého křesťanského soucitu po
číná se vzmáhati přemrštěné citlivůstkářství,
člověk v bídě postavený jest za kus chleba
přinucován k páchání nejrůznějších hříchů, pro
podporování prazbytečných sportů se zapo
míná na podporu schudlých mužůpráce,o lásce
k bližnímu svědčí rozmnožování počtu kanonů
a flintiček atd.

Zkoumejme srdce a ledví té moderní hu
manity trochu na příkladech. Hmotné bídy
jest zajisté nadbytek;.a vizme, jak boháči ro
zumějí své povinnosti. V Německu se zaklá
dají přecitlivělými damami útulny sestárlých
koček; v Paříži právě založen zvláštní hřbitov
pro zvířata. Za jednoduchý hrob pro zvíře ge
platí 5 K, za brob na tři léta 16 K, na třicet
let 100 K. Za rakev a náhrobek (I) se připlá
ceji ještě zvláštní taxy. A najde se jistě dost
bláznivých osob, které tak vysoké sumy peněz
bez vábání vydají, jen aby jejich Amidorkové,
Taxlové, Micky atd. měli po zcepenění zname
nitou oslavu, A snad to dojde tak daleko, že
bohatší člověk bude pomlouván jako lakota,
jestliže nepostaví svému valachovi nebo špiclí
kovi elegantní nábrobek. Tak si počínají lidé
v nejkultnrnějším městě světa, kteří každého
dne chladně pozorují tisíce zbědovaných tváří
opuštěné chudiny. Na jedné straně veliký sou
cit s pošlým zvířetem, a na druhé tapá neci
telnost k nouzi žijícího spolubližního. A při
tom do jakých nedůsledností zachází taková
nepřirozená láska k němým tvářím! Taková
jemně vzdělané slečinky, které dovedou naří
kati nad zbynutírm oblíbeného zvířete, podpo
rají svou peněženkou barbarské ničitele jak
zpěvného ptactva tak čtyroohých tvorů. Musí
míti klobouk ozdobený péry zastřelené vla«
štovky a na krko kšandu z kůže čtvernožcovy.
Péči o neduživce ponechávají jeptiškám, které
nemají cit tak moderaě vyvinutý jako ony A
proto více účinné lásky věnují spolubližnímu
než němé tváří.

Mnohým moderním apoštolům humanity
se ježí vlasy při vzpomínce na bývalou kantor
skou rákosku. Jaké to barbarství páchali staří
paedug--govéna maličkých pacholátkách! Ovšem
rozumí Se samo uebou, že se rákoskou příliš

málo učenosti do dětské hlavy vtluče. Ale ta
homanita, která rákosku v půli zlomila, chová
se trochu nehumánně k ačitelovi, který jest
často proti největšímu nezbedovi málomocným.
Moderní maminka vyprovází svého mazlíčka
do školy s něžným připomenatím: „Nic tí ue
smí nčitel udělati, pamatuj si to; uhodí-li tě,
bude ho tatínek žalovat,“ A chápavý synáček,
ozbrojen jsa pečlivou právnickou poradou, vy
vádí svému vychovateli ve škole tak zname
nité líbeznosti, že je žalno učiteli do školy
vstoupiti. A jestliže učitel v rozčilení na hocha
sáhne přec, jaké trpké chvilky mu nastanou!
Takový nezbeda pod štítem otcovské ochrany
dovede pak ztrpčiti hodnému učiteli několik let.
Moderní humanita jest tedy až nervosně citli
vá a choulostivá. Provinišli se proti ní jen
zcela nepatrně, zachová se k tobě zcela ne
humánně; za nejlehčí provinění otřese tvou
celou existencí. Tatínek, který hocha zkarabá
čaje nemilosrdně třebas jen proto, že ztratil
dvouhaléř nebo že rozbil z neopatrnosti něja
kou nádobko, stane Be najednou velice útlo
citným, potrestá-li téhož chlapce něčitel pro
skutečné darebáctví. Tu pozná hned pravidla
bomacity lépe než učitel; při tom však lehce
zapomíná, že by dobrodiní humanity mělo
platiti také pro učitele a že učitel byl chlapcem
trýznén delší čas stokrát hůře.

Moderní politické strany brojí ústy proti
všemu násilnictví, ale na svých schůzích rozho
dují často spíše pěstmi než důvody rozumu,
Poslanci moderních politických stran spoličkují
se v parlamentě každou chvíli nehorázně, ab“
dokázali, jak v pěstování humanity vyvikají
nad lidi „temného“ středověku. Tak si počlná
elita národů, které přísluší bojovati pouze
důvody rozumu a dávati příklad humanity
všem krajanům. Jak asi tedy pokročili v hu
manitě lidé prostější, méně vzdělaní, kteří
takové lidi za poslance zvolili? Stměšněse pak
vyjímá, když takový poslanec rváč brojí proti
vzrůstu militarismu a když má plná ústa
Nvěčného míru.“ Hubon brojí proti válce, ala
sám se bez tělesného, nezákonného boje ne
obejde; pasuje so sám oa „aktivního“ důstoj
níka a podstupuje útok zákeřnický, neopovězený.

Papírová humanita v nynějším století tak
znamenitě pokročila, že naše liherální časo
pisy nenalézají dosti slov k odsouzení každé
války; nenávidějí z celého srdce „řezníky lid
ské společnosti“ Toto jejich odsuzování má
ovšem na mnoze vážné důvody. Jest však toto
humanní vzdychání upřímným? Není to tak
trochu farizejské kroucení očima? Titéž lidé,
kteří surové války zatracují, s velikým nadše
ním chválí hejtmany táborské, kteří ve vlastní
zemi přes rolovic pokojných krajanů strašnýem
způsobem se světa sprovoditi. Chválí fanatické
Tábory, před nimiž se sami kališní Čechové
jako před morem třásli. A při tom zapomínají
na zásluhy nejhumánnějšího panovníka českého
Karla IV, který tasil meč jean ua obranu a
v krajní noazi; zapomínsjí na čistou humanitu
Otce vlasti, který 8 úspěchem učil vítěziti své
krajany zbraní ducha. Raději píší o vítězství
u Tachova a Domažlic než o těch Češích, kteří
vzděláním, duševní bystrostí a lidumilnosti si
vynucovali největší úctu všech sousedních náro
dův, Leč prý husité svou zbraní vynutili si také
veliký respekt sonsedův. Jeden městský švihák
spatřil v lese chodce hřmotné postavý, ozbroje
ného notnou sukovicí. Také dostal předním res
pekt a honem se skryl za strom; jeuže takovýhle
respekt nebyl žádnou závídění hodnou úctou.

Děkujeme pěkuě za ten respekt, jaký
sousední národové k Táborům měli. Považovali
Čechy za vtělené ďábly, bez klení a plivání
jméno Čecha nevyslovovali. Jen německá chátra
lačnící po lopu vítala prapory husitského vojska,
aby pod nimi ve spojení s Tábory mohla dran
covati dle libosti. Věru bychom byli na tom
smutně, kdybychom se oemohli pochlubiti přad
tváří ciziny ničím jiným než Tachovem a Do
mažlicemi. Vždyť se fysickými vítězstvími pro
slavili i zcela nebumánní národové, postráda
jící všeliké kultury.

Humanitáři němečtí zase 0 závod velebí

Bísimarka, jemuž ubíjení nepřátelských vojů
bylo pravou pochoutkou. Svým vojínům ve
Francii vytýkal tento železný kancléř, že ně
které tlupy traucouzskéhu vojska raději zajali
než postříleli. Nedávno pěli Němci hotové
hymay na rekovské Bury a odsuzovali nehu
imánnost anglického vojska. Současně však
páchali barbarské ukrutností v čínské válce a
utiskovali zcela oehumánně přirozená práva
Poláků Pozaaňských. Italie také projevovala
velikou přízeň Burské svobodě; ale to jen
proto, že by z potlačení tohoto národa sama
nic neměla. Zapomínala při tom, jak nehamánně
chtěla zkrátiti práva [Habešanů. Při tom jí ani
nenapadlo pokárati své krajany, kteří v Dale
macii a Přímoří potlačují tyransky | práva
slovanského jazyka, ač o těch násilnostech
dobře ví, majíc je zrovna před očima.

Tisíce a tisíce. moderních huranitářů
francouzských vystupovalo proti „týrání“ žida
Dreyfassa. Ale titéž humanitáři ani slovem se
nevzvali proti nekřesťanskému nakládání s ne
vinnými jeptiskami, které šířily ve Francii
kultoru a staraly se o tisíce chorobných ubo
žákův.

Stomilionovou zlodějku nechaly úřady
francoazské upláchnouti, jako by navěděly, že
zničila tato prohnaná osoba tisíce existencí;
ještě po jejím útěku moderní duše francouzské
za obrovské peněžité sumy Kupovaly i ne
patrné předměty, jež po ni zbyly, aby se mohly
pochlubiti památkou po tak velké světici

Před učkolika lety všecky liberální časo
pisy jásaly nad humanitvu cara ruského, který
dával velmocem návrhy na odzbrojení. A zá
jásání davů tento humánní panovník rozmnožoval
sám jak vojskotak válečué loďstvo. Konference
míru, jež se na přání curovo v Haagu sešla,
nevyřídila přo ueochotu států nic; v zápětí
pak následovala anylo-burská válka, která byla
vedena zcela nehurmánně, Národové ni Augli
čany hubovali, ale žádný se atiskovaných
skutkem| nezastal ani tolik velebený
ruský car.

Když pozvedl upřírané svého hlasu proti
krvavým válkám nynější papež Lev XIII, tu
lýry chvalopěvců carových byly hezky. tiše.
Moderní humanitáři sice věděli, že to svatý
otec míní upřímně. Věděli, že často svým
prostřednictvím zabránil | stříbrovlasý kmet
Vatikánský mnohým krvavým válkám. že jest
pravým papežem mírn a pokoje. Ale nač chvá
liti klerikála, který se odvažuje stavěti své
bamanitní zásady na základě jiném, než lidé
moderní? To tak! Chválou papeže podepřít
klerikalismus! To raději budou chváliti o překot
modernějšího cara, uč ve veliké jeho říši se
páše bezpráví proti Finům a ač sebe volnější
hnutí ruských poddaných se tresce nelítostnou
knutou vládní.

A podívejme se ještě, jak rozumějí mo
derní duše německé humanitě, jedná li seo,
naše národní práva. V státním zákoaníku jest
jedeu paragraf, který staví všecky rakouské
národy ua roveň a zaručuje jim neporušitelné
právo k hájení a vzdělávání rodných jazyků.
Zákon jest ovšem humánní, spravedlivý ; i nej
kovanější Němec to musí potvrditi. Ale po
patřme, jak chtějí naši něm. sousedé tento zákon
prováděti. Horší se velice, jestliže český národ
postaví někde v ohroženém území na vlastní
náklad pro české děti českou školu. Zlobí se
na nás, když spravedlivě poukazujeme, že
druhá česká universita jest pro čČetnýnárod
český naprostou nutností a že jest zapotřebí,
aby i ve Vidni zachovávaly se aspoň trochu
ohledy na práva tisícův českých dětí. Svý
mi „Smiřovacími“ návrhy usilují o potlačení
českých menšin v samé naší zemi. Tak činí lidé
ozbrojení pravidly moderní humanity.

Ta moderní humanita, jak patrno, jest
příliš kulbavá; včas potřeby dovede zamhou
řiti nad bezprávím oko a někdy zavře oči obě
a k tomu si i uši zacpe, aby neviděla bezpráví
a neslyšela nářek potlačených, jenž ji ukládá
vážné a důtklivé povinnosti. Maoho lesklých
frází — ale skutek utek. O humanitě se nad
Šeně píše v mnohých objemných knihách;



skutečné a poctivé humánní práce vidíme
u moderních frázistů velmi málo.

Až bude -opět lidstvo proniknato tím
posvátným žárem, jaký háral v prsou prvních
křesťanů, pak netoliko ústy, ale i srdcem a
skutky bude milovati každý blišního svého
jako sebe samého. Pak na místo rozvláčného
a neupřímného thevretisování bude slaviti
triumfy humanita křesťanská, jež bude hama
nitou praktickou.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 17. prosince.

(Několik slov o tom, jak saviněny byly „nepravé
delnosti ve knihách“ Svatováclavské sálošny. —

K tisková organtsaci katolické v Pruse.)

Poněvadž si celá řada pražských denních
listů libuje ve pěstování kachen o Švatováclav
ské záložné, pokládáme za potřebné na těchto
místech při každé příležitosti své poznámky a
informace o záležitosti té přičiňovati. Na ten
čas jest to nezbytností, neboť někteří šlechetní
žurnalisté by byli ze špíny, o Svatováclavské
záložné vymýšlené, snad kolik let za sebou
živi. Uvšem že až přijde k sondnímu líčení,
potom s celé záležitosti té „spadne opona“,
před niž byl dnešní kombinovaný útok na ka
tolickou strana daremně prováděn.

Ve předešlém čísle „Obnevy“ jsme na
těchto mistech napsali, že se dala katolická
strana docela zbytečně ku převzetí zodpověd
nosti a úhrady za činy ve Svatováclavské zá.
ložuě od ní oespáchané přinatiti. Při tom
jsme také z celé řady důvodů pochybovali o
správnosti zpráv, jež nékteré pražské časopisy
o stavu Svatováclavské záložny přinášejí a vy
bízeli jsme ve příčině té ku klidu a chladnosti.
Pokud naše stanovisko, an dnes každý poplach
a ztrácení ardce z prsou do nohavice máme za
marnost, ukáže seosprávným, toho dočkáme sa
až teprve po urovnání celé té famosní aféry,
až bude před soudem dáno také slovo dnes
ve vazbě nacházejícímu se paastvu. Panstvo
to promluví zajisté důležité a hlavní slovo,
neboťnyní, dokud neníanizjištěno, pro mnoho Ji
milionů schodku žádní vkladatelé 81 nepřijdou,
tápe se v záležitosti Svatováclavské záložny
pořád jako ve tmě.

Naše tvrzení, že převzetí zodpovědnosti
a úhrady za události ve Svatováclavské zá
ložaé sběhlé bylo ze strany katolické ukvape
ností, popudilo v neděli „Nárgdní Listy“ do
té míry, že 8e na nás jeden z nejmladších
jejich redaktorů, který při svém pokročilém
věku mohl již chlapecké nezpůsohy odložit,
vyřítil ne s pórem, ale jako s kopáčem Nešť!
Necháme si zvláštní pojednání o tomto výteč
níkovi na jindy. Dnes zatím za teato jeho
výpad odpovídáme míněním, že na smatné a
—————FEUILLETON.©

Obrázky z Českomoravska.
KreslíJosef Váňa.

„Až slzou vlhne zrak
a bořkosť lítosti se k brdlu zdvihá... .“

Jan Rokyta.

Krví svého vlastního srdce měl bych vlastně
tyto obrázky kresliti, Týkají se lidu, jehožto krev
jest 1 částí arve mé, týkají se toho lidu, v jehož
středu i moje kolébka kdysi stávala a v jehož ná
zorech a tradicích i já byl n.kojen a vychován.

A ten lid tak ubohý, tak žalostně zbědovaný,
tak hrubý, tak drsný, tak tvrdý, jako ta půda,
s níž od rána do večera, od jara do zimy se rve,
z níž mozolnou a krví podlitou rukou otrubový
chléb vytlouká, Splakal bys nad ním. A přece srdce
citlivé ukázati mu nesmíš, sice zneužije dobroty
tvé ihned, Zhrubnouti, zkameněti musíš maně mezi
ním. Podáš-li mu prst, uchopí tě za ruku celou
a nastavíš-ji mu cíp pláště, svlékne tě do naha.
A za groš půjde třeba i do pekla, pro groš obě
tuje ženu i děti, ba i spásu duše.

A přec nemůžeš lid ten zavrhnouti jako
špatný a odkopnouti jsko nemravný. Neví, co
vzdělání, neví co umění, nezná, co hýbe světem,
neví, co pohár rozkoše a radosti. Jest ubožákem
v každém ohledu.

A přece nikdo se nad ním neslituje, nikdo
mu nepomáhá, nikdo mu nepodá ruky pomocné.
Tak jako by ty kraje na Českomoravsku byly se
světa!

Kroupy potlukou, nikdo daň neodpíše; sucho
vše zničí, nikdo si toho nevšimne; obilí vzroste,
nikdo nedá krejcaru náhrady. Opravdu, tak jako
když o tom lidu tam se neví, jako by proň ne
bylo zemědělské rady, zemského výboru, jako by
ani neměl na sněmích své zástupce, jako by žil
v jiných říších... . Jen okresní soud je s ním

samy „Národaí Listy“ daleko větší vinu, než-li
celá strana katolická dohromady.

Proč? Nevykládali bychom to, kdyby nás
k tomu redaktor „Národních Listů“ v neděli
neprovokoval! Redaktor ten píše, že prý Svato
václavská záložna podporovala katolické pad
niky a že prý tíra přivedla se na kraj zahuby.
To jest pravda, valné hromady Svatováclavská
záložny t. j. její členstvo povolovaly skutučně
peněžité podpory různým katolickým korpo
racím. A kdo toto členstvo representoval?
Dle sdělení dra. Scheinera ani ne 150 katoli
ckých kněží a přes 3000 laiků. Mezi témi bý
vali p. dr. Hercid, vůdce mladočeské strany,
pan stavitel Horák, repro+antant mladočešství
vinohradského, pan dr. X. Y. atd. s p. drem.
Herbenem ua konci a konečně třebas i dr. Em.
Kovář, za něhož Svatováclavské záložně račil
p. prof Masaryk. Poněvaděz těchto pánů členů
nikdo proti těmto veřejný m darům Svato
václavskézáložny neprotestoval, bylypa
trač odíleny s jejich souhlasem. Jest-li tedy
Svatováclavská záložna neoputrně štědře snud
něco podporovala, činila tak s vědomím a svo
lením i svých mladočeských pánů členů. Proto
svalovati na katolíky nějakou vinu z nehospo
dářství ve Svatováclavské záložně jest nesrmy
slem a jest nesmyslem činiti za pád záložny
zodpovědným katolické duchovenstvo.

Avšak „Národní Listy“ po smrti Ortově
samy doznaly, že tento pán do redakce jejich
docházel a různé svobodomyslné podniky ce
lými tislcovkami štědře podporoval, ne
chtěje býti jmenován. Poněvadžse pro
kázalo, že Ort jako úředník Svatováclavské
záložny dopastil se zde obrovských defraaducí,
z nichž nabyté peníze různým způsobem roz
hazoval, smí se za to míti, že z nich tajné
— nechtěje býti jmenován — podporoval za
jisté také snahy strany svobodomyslné a radi
kální. Strany tyto ve Svatováclavské záložné
kradené paníze od Orta tajně přijímalybez
ohledu, že je úředaíkeru záložny, o níž nyni
najednou vědí, že prý byla „klerikální“. Prato
nesou mnohem větší vina na páda a neštěst:
této záložny, než li jakou aese strana klerikáiní,
jejíž poměr k této zálužně byl veřejný.
Kdyby byly totiž noviny mladočeské hned
první Ortův dar pro účely své strany s jeho
jménem uveřejnily, zajisté že by se bylo třebas
tehdy ihned na aepořádky od učho ve Svato
václavské záložuě páchané přišlo.

Dle sdělení „Národních Listů“ obětoval
Ort značnou sumu peněz na Hasův pomník.
Na ten sbíralo se r. 1889, tedy před třinácti
lety. Kdyby byly „Národní Listy“ tuto samu
Ortem na Hosův pomník moaificentně věn»
vanou tehdy 8 jeho jmónem nveřejnily, a jako
tajný dar tiše ji nopřijaly, není pochybnosti,
že za tebdejších napjatých poměrů byl by po
uveřejnění svého jmóna při tomto daru Ort
Svatováclavskou záložna jistě buď sám opastil,
nebo by byl býval propuštěn.

A co by bylo následovalo? Zajisté že by
byl již r. 1899 učiněn ve Svatováclavské zá———
stále ve spojení a berní úřud svými stalými exe
kucemi a fenduňky. ,

Ubohý jest ten lid na Českomoravsku. Život
jeho jest práce a dluh a jídlo jeho vdolek a bram
bor. A zábava? — O masopus:ě nějaká ta trdlo
vačka (muzika) a při ní trochu mizerné kořaly,
A i tu těch několik krejcarů, jež ten lid vydá na
své vyražení, putuje do bezedných kapes židov
ských. Jiný hosp dy nemá, jiný kořalu neprodává.
A k židovi ten lid Ine s podivuhodnou. pietou.
Sam mszi sebou se rve, pro krejcsr jeden dru
hému by duši z těla vyrval, jeden druhého by
snad nenávistí a závistí snědl, ale k židovi jsou
podlízaví, úslužní a slepě důvěřiví, Zvláštní to lid!

A dře se a dře se a jen dřením všechno pře
konati chce. Radíš-li mu nějaké výhody, přísvědčí
ti, ale zůstane při starém, tím spíše, stalo-li by to
nějský krejcar. Výhodu z podniků vypočísti si ne
dovede. Bida učinila ho nedůvěřivým, tupým.

A ze života ubohého toho lidu nakreslím
zde několik obrázků. Bude se snad někomu zdáti,
že přeháním, že nadsazuji, že užívám někde ne
přirozených výrazů a příliš hrubých foremaost
rých slov, než ubezpečuji zde veřejně každého, že
maohý ještě „ostřejší rys musil mi zůstati v péře
a že mnohá ještě drsnější brana musila býti zjem
něna a zkrášlena. ...

Pod starým krovem.
Když se Václev Kvasnička ženil, neměl mno

ho. Ženajeho dostala tisíc zlatých šajnů a jemu
vyplatili doma na dlaň zrovna tolik. Aspoň si ne
měli tedy co vyčítati, A za ty dva tisíce koupili
si chalupu. Bylo u ní šedesát mír polí.

Hezká živnosť, ale zanedbaná. Do stavení
pršelo a na polích rostla pupava, bodlák a pýr.
A kromě těch čtyř holých stěn ve stavení nikde
nic. Ani kus dobytka nedali jim z domu, ba ani
otep slámy nepřinesli s sebou do chalupy.

Byly to opravdu kruté doby pro Kvasničku,
když se do chalupy nastěhoval. Od rána dc ve

ložněpořádek,že bylo by se zde nestalo
t0, 00 86 zde hlavní vinou nobo za
spolapůsobení a vedení Orta od r.
1889 do r. 1902 přibodilo. Proto docela
dobře se dá „Národním Listům“ na jejich
útok, který oa „Obnova“ v neděli provedly,
odpověděti, že kdyby byly „Národní Listy“
pro účely své strany od Órta tajně peníze
nepřijímaly, ale dary jeho s jeho jménem ve
řejně kvitovaly, že nemusilo ke dnešnímu fa
talnímu stavu Svatováclavské záložny dojíti.

Ale „Národní Listy“ obklopovaly prvního
a zjištěného defraudanta Svatováclavské zá
ložny tajemným nimbem dobročinnosti a vla
stenecké obětavosti po celých více než li deset
lat a tím padá na tuto jejích činnost obrovská
tíha vioy na záhubě a neštěstí Svatováclavské
záložny, poněvadě utajily a nepověděly, jak
její „klerikáloí“ úředník ve skutečnosti vlastně
vypadá. Proto spočívá na „Národních Listech“
daleko větší vina na zlých poměrach Svato
václavské záložny, než li jaká spočívá na ostatní
česká upolečnosti, ať se modlí růženec nebo
čte bibli. Že máme pravda, to dosvědčí každý,
kdo věc tu uváží,

K této nijak nevyvratitelné odvetě byli
jsme donuceni redaktorem „Národních Listů“,
který své doby ze žuroalistického lože posmí
val se a nejhnasnějšími vtipy a postými po
známkami provázel řeči majitele „Národních
Listů“ p. dra. Julia Grégra, když teato aupří
mným oadšením své návrhy adresy k Jeho
Voličonstva na sněma odůvodňoval a když ae
zde uzákonění punktací s obětováním svého
zdraví protivil. Tosi může každý dodnes pře
čísti, i jakou přemírou impertinence redaktor
ten napotom ve svých listech v reliefech o
sněmovním jednání politické vystupování p.
dra. Julia Grégra doprovázel, Ještě jsou živi
ti lidé, kteří ho v samotné redakci „Národalch
Listů“ jinak nejmenovali, než-li jménem, jaké
i za svůj poslední výpad na „Obnova“ zaslu
huje.

Růzoá mínění a různé okolnosti mohon
maže rozděliti ve strany. Stává se to všude
a pořád. Páni redaktoři „Národních Listů“ v
re-lakci této sešli se také z různých stran a
+ různých redakcí, ale přes to jest z jejich
strany možným zachování mužné slušnosti i
při neshodě náhledů k mínění drahého, když
se jich ke všemu ani písmenon nedot ýká. Měli
jsme to za potřebné povědět a bude li třeba,
odpovíme šíře a ostřejí a naleznemeeelice široké
avděčnépublikum,kterénámbudes jásolemtleskati.
Úroto aechť nikdo 8 máslem na hlavě na slunce
neleze|

To jest jenom faktum, když jsme mírně
a nejslušněji vytkli, že bylo zbytečnosti a ukva
pouostí ze struny klerikální, když vinu páda
4 neštěstí Svatováclavské záložny na sebe při
jímata Když redaktor „Národních Listů“ měl
za potřebné proti této pravdě svým způsobem
proti nám se rozdováděti, docela klidně jako
v odpověď na to fakty dokazujeme, kdo náleší
mezi nejpřednější vinníky, kteří nepoctivce ze
Svatováclavské záložny po celá desítilatí pa

m
čera kopal a dřel na poli a když se vrátil u večer
domů, udělala mu žena k večeři jen drobečkovou
polévku z vody. Kravku ještě neměli, aby byla
aspoň zavařila ty drobečky do miéke.

Hříšné myšlénky vstupovaly Kvasničkoví do
hlavy, když u večer poklekl u lavice a modlil se
večerní modlitbu.

Ale chvíli jen trápily ho ty hříšné myšlénky.
Sotva se natáhnul na postel, už nevěděl o světě
a za chvilku chrápal, že bo až na zápraží bylo
slyšeli,

Žena mezi tím přádávala chvilku ještě na
kolovraté. Muž rozedřel v práci mnobo košil a
ona vše chtěla míti v pořádku.

Uplynul mnohý rok bídy a nouze. Kvasnička
sklidil několikrate již úrodu do nachbýlenéstodoly
a koupil do chléva dvě kravky a pár volků. Ale
do stavení přece jen pořád teklo. A slámy tolik
málo sklidil, že mu nestačila ani pro krmeníu pod
dobytek, neřkuli aby byl z ní ještě dělal došky.

»Vydlužte si peníze z hypoteční banky
v Praze a postavte si tols radil jednou Podivický
Vejvara Kvasničkovi, A Vejvara byl mudrlant ši
roko daleko na slovo vzatý,

A skutečně, Od té doby Kvasnička nespal.
Hypoteční banka — peníze — dluhy — nové
stavení — stále se mu honilo hlavou. Přemýčšlel
o tom, kudy chodil, ano hovořil i sám s sebou 0
výhodách a prospěchu toho dluhu.

sl jen to udělejte! Dluh se vám stále zmen
šuje a zmenšuje, až nejste dlužen v Praze zhola
nic,« dotvrzoval mu docela i sám starosta obce,
když se mu jednou jakoby náhodou o tom zmínil.

+To je výhoda, to je výholal« pochvaloval
si od té doby stále. — sA človék tuble nemá o
tom ani ponětí.« —

Příští neděli Kvasnička se svátečně ustrojil
w šel do X. k notáři, aby mu ty peníze z Prahy
vymohl.

«Mnoho-l: chcete ?« ptal se notář.
»Poníženě prosím, patnáct set bych rád!«
»Dobrá, opatřím vám to a zařídím užii



tronisovali. Patří mezi ně především „Národní
Listy“, které před 12 lety mohly a měly pou
kárati, jak jejich snahy úředník záložny té

„Ort podporuje a o tom není pochyby, še by
po tom t. j. po odetranéní Ortově byly v zá
ložně Svutováclavské n-staly zajisté ihned ji
naké poměry, jež by byly jistě nevedly k ny
nější její katastrofé.

Bade-li potřeba, povíme ještě více, ač
jsme žádného boje nevyhledávali. Nemáme
však v obyčeji ze žádného zápasu utíkati a
zejména, stojí-li před námi takový kapaeita,
jako se nám do cesty v „Národních Listech“
přimotal. Toho pána lze poslati leda na toho,
kdo má doposud ještě strach takhle z — ko
minika. . .

.e

Zvěčnělý pan biskup Brynych v jednom
ze svých posledních článků do tohoto lista
napsal, že afóra ve Svatováclavské zálotně
svamená důležité provětrání našich českých po
měrů vůbec a v katolické straně zvláště.

Tomu jest tak skutečně. Dnes katolicky
smýšlející krabové poznali své přátele i své
nepřátele. Dnes jest viděti vady, chyby a ne
dostatky katolické organisace, pokud byla pro
vedena. Ze zkušeností těchto dá se jiždnes
určiti, co má býti z organisace té vypuštěno,
jak+ pořádek a řád má býti v ní příště platným
a co nového má býti v ní zavedeno. Před
nutnosti a nezbytností oči zavírati a uši za
cpávati bylo by hříšnou nemoadrostí. Tak jak
byly veřejné záležitosti konservativní a kato
lické v posledních dobách vedeny, tím způ
sobem pokračovati dále nelze. Aféra ve Svato
václavskézáložněnásledajícíndálostii útoky
Da čest i bmotný majetek stonpenců smýšlení
konservativního dostatečně poučují, že třeba
pečovati a starati 8e o zavedení nového života
v táboře konservativním. — —

Složiti race v klín a někde v koutko
zmlácený, zbanobený a obraný čekati, co bude
dále, to jest zajisté nepřípustno. Katolicky a
kouservutivně smýšlející mohou u musí 8 ma
thematickou bezpečností očekávati, že útoky
v poslední době na ně podnikané kvadratickým
poměrem porostou, pak-li že budon zůstávati
bez odvety u pak lí že se ze strany katolické
a konservativní nevystoupí k nejsilnější de
fonsivě a organisaci všech stoupenců.

Jak se dovídáme, hodlá nynější majitel
„Katolických Listů“ ve příčině té a za účelem
sesílení tohoto časopisu zavésti v něm a v jeho
redakci některá nová, poměrům a jejich po
třebám odpovídající opatření. Za správy vele
zasloužilého a zkušeného spisovatele vdp. no
táře Petra Kopala má býti především krub
spolupracovníků „Kutolických Listů“ rozšířen
a potom má býti zvolna pracováno nu rozší
ření lista toho v širších kruzích laiků. Do po
drobnosti zde zabíhati nelze, jenom nyní 0 to
se jedná, aby listu tomu neubývalo důvěry,
enobrž aby byl všemožně podporován. Jak se
dovídáme, všechny neblahé vlivy a nesprávné
poračníkování. jež ce veškerému dnchovenstvu
1 katolickému lidu protivilo a jež aěkolik jed———————————————
knihovní vtělení a všechno to ostatní. To víte
banka jinak nepůjčí, než když je na prvním
místě v koihách.«

»Jsem spokojen, milostpane, jsem spokojenls
zakoktal celý šťastný Kvasnička a div panu notáři
nepolíbilruku...

Když za měsíc si přišel Kvasnička pro pe
nize, vysázel mu notář na stůl jen třináct set.

»Milostpane, tolik málo?l« koktal Kvasnička
celý zarudlý.

»No víte, to vymáhání, vtělení a zas vy
mazání. .. no a pak banka nás vyplácela jen
v cenných papírech — bylo tomu tak před 3o lety
— a tu při prodeji... .«

Kvasnička celý schlíplý peníze sbrábl a smu
ten ubirsl se k domovu. Byl dlužen o dvě stě
víc a ani jich neviděl,

Postavil cihelnu, napálil cihel, navezl si písku
a kamení, přivezl i z vápenných dolů vápno, roz
hasil ho a tak měl celkem vše pro stavbu hotovo.
Jen plány a povolení mu scházelo.

Dlouho chodil s hlavou svěšenou, dlouho
přemýšlel. Ba už i celou čapku odřel, jak ji stále
odstrkával s ucha na ucho.

»Už to mám !e zvolal jednou radostně k ženě.
A tu noc nemohl ani radostí usnouti.

Sotva ráno pokrmil volky, šel rovnou k sta
rostovi,

+Prosím, abyste mi dovolil stavěti pod starým
krovem [“

»Pod starým krovem? — Jak to? — Což

mě chcete tu starou barabíznu nechat strašit
Kvasnička se zapálil a něco starostovi po

šeptal, Ten se zapálil a zakroutil hlavou.
. =No tak, pane starosto, jen to udělejte, vždyť
jsem taky výbor«, přemlouval Kvasnička a pokle
pával starostovi obce kamarádsky na rameno.

Starosta se chvilku kroutil, ale pak se po
škrabsl za uchem, usadil se za bílý javorový stůl,
vzel půl archu papíru, roztábl bo po stole, smočil
péro a začal namábavě psáti:

notlivců snad v nejlepším úmyslu provádělo,
pozbadou své skot:vsti, Kdyby byla katolická
organisace šikovně nejdříve v Praze denním
tiskem sesflena, pak ostatní velice snadno by
se již hájilo. Avšak věc nespočívá pouze v dobré
vůli redakce a nakladatelství „Katolických
Listů“, ale jest třeba, aby jí blízká ji česká
veřejnost provázela svou přízní a pozorností.

Od nynějška za měsíc, raději za dva, bude
snad již náběh k tomu znáti a očekává se, že
se také opravdu uskoteční pokus, denní list
katolický v Pruze přibráním nových upolapra
covníků zatím sesíliti.

Obrana.
Otem formalismu katolické církve.

„Osvětalidu“ přináší již nyní vánoční kázaničko
a to nikterak gormanisujícím židům a frázovi
tým, papírovým pokrokářům, jak by se slu
šelo, ale — katolické církvi. Ona prý ta vá
noční nálada katolíků jest jen vnějším forma
lismem bez vnitřního nadšení vedoucího k plod
ným skatkům náboženským. Co cirkev vydává
za náboženství Kristovo, jest prý pouhým po
vrchem bez obsahu, slupkou bez jádra. Radili
bychom váženému pisateli, aby aspoň trochu
pozorně nablédl do katechismu anebo do die
cósního »Oltáře“, pak snad pozná, zda 80církev
spokojoje vnějším formalismem, či zda žádá
teké zdokonalení vnitřní a zda mů ráda jen
náboženská slova bez doprovodu křesťanských
skutkův. Že teď málo kdo dle náboženství
Kristova žije, za to, milá Osvěto, mohou nejvíc
tvoji přátelé, kteří podrývají nejen vážnost
církve, ale náboženství křesťanské vůbec; na
lezneš na to příkladů dost ve vlastních sloup
cích. Až některý kněz třeba sebe vzornější
potepe spravedlivě nekřesťanské zlořády, vy
rakuješ s farisejským rozborleníim, že voleb
ničkovi není po soakromém životě kollatorníků
nic. Soad by tě nejlépe těšily takové vánoční
hody, jaké uspořádal „ovangelický“ falckrabě
Fridrich v Praze, až sumi Pražané plakali ža
lem nad takovou vánoční poesil.

Radíme ti, abys důkladně srovnala židov
ský talmud a Latberovu pohodlnou morálku
s katolickým katechismem a pak přece snad
uznáš, že to myslí církev 8 mravním obroze
nim nejupřímněji.

Politický přehled,
Politické poměry v Rakousku dosud se ne

vyjasnily. Následkem toho hyne náš průmysl a
obchod, rozvrot na všech stranách. Ale vláda
jakoby neviděla jistou cestu z těchto zmatků.
Před ní Čechové téměř pokorně dožadující se
aspoň hrstky patřičných práv, za ní brozící vše
německé sdružení, jež dychtí po natpráví.

»Od představenstva obce N. povoluje se
tímto Václavu Kvasničkovi, aby si postavil seknici
(světnici) a chlév pod starým kroveme,

Když lo starosta dopsal, pročetl to ještě
jednou, pak to opatřil obecní pečetí, podepsal a
odevzdal slavnostně Kvasničkovi.

"Pán Bůh vám to. pantáto, zaplatls
eDejž to Pán Bůhle ,.
Za týden válela se Kvasničkova sterá cha

lupa v rumu a prechu. Dřevěné stěny rozsypaly
se jak prachanda; vše bylo červotoči rozežráno
na padrt, Jen tu a tam některý krov a některý
trámec byl k upotřebení. Kvasnička pečlivě to
vybíral a ukládal starostlivé na stranu.

Přišel zednický polír, rozvinul šňůru achtěl
vyměřovati základy.

»Pošineme chalupu nyní až na samé hranice«
poučoval bo Kvasnička.

»Dobrá, ale pak musí tuhle ten javor pryč.
Stojí zrovna v cestě.«

Kvasnička uchopil sekyru, zadunělo několik
pádných ran a javor už se válel na zemi. A de
satero rukou počalo již kopati pro novou stavbu
krumpešty (základy) . . 

»Co, vy zloději zlodějská, tady nám kradete
javor?i — Ten patří náml« ozvalo se náhle vy
sokým, chraplavým hláskem za Kvasničkou. A
jako by byla ze země vyskočila, stála tu náhle
celá rozvzteklená sousedka. A chytila několik
kmenů a snažila se odvléci je.

»Já že jsem zloděj, ty zlořečená m....?
— Počkej, hned ti ukážu, co a jak!«

A Kvasnička chytil sousedku za hrdlo a vší
shvu jí mrštil do vykopaného příkopu .

Za čtrnácte dní byl volán k okresnímu soudu.
Měl se zodpovídati z těžkého poškození na těle
a z toho, že bez úředního povolení staví.

Stání bylo odloženo —několikrát. Mnoho
svědků bylo voláno a vyslýcháno. Konečně přece
však byl Kvasnička odsouzen k ohromné peněžité
pokuté a přikázáno mu, že si musí dáti zhotoviti
ku stavbě plány.

Prušák nepřeje si však míru v našich vla
stech, neměl by kde loviti. Proto zalétají k nám
z Pruska »vzácnée rady, V »Rhein,-Westfalische
Zeitung“ se radí, aby proti radikálním Čechům
zahájili v Rakousku též řádně zorganisovaní ra
dikální Němci říznou činnost. Rakouský parlu
mentarismus může býti zachránén toliko vítězstvím
nad Čechy, jichž choutky po samostatnosti Čech
nesmějí být: stálými ústupky podněcovány, nýbrž
musí býti s kofenem vyvráceny. Tak tedy pouze
Čechové jsou vinni všem: nynějšími zmatky!

Mladočeský klub 16. prosince přijal jedno
myslné pamětní spis navržený proti něm. smiřo
vacím návrhům; odpověď tato právě uveřejněná
odmítá dosti důrazně osobivost Němců.

V poslední době pokoušel se dr. Kórber,
sby zatímný rozpočet vyřízen byl ješte před
svátky vánočními, ale nepodařilo se, Mladočeši
zamítli zvýšenou nabídku finanční, která jim či
něna byla zvlášť k účelům vodních staveb v Če
chách.

V poslanecké sněmovně projednána dosud
pouze předloha zákona o obchodu podomním.
Dr. ši. Kčórber bude tedy nucen pomocí8 14.
vyříditi státní nutnosti.

Do panské sněmovny povoláno 27 nových
členů, z nichž 9 náleží strané ústavověrné, 3 střední
a pravici 11. Mezi nimi jsou 3 Češi (I. E, ndp.
biskup budějovický dr. M. Říha, zem. advokát
v Praze dr. Fr. Černý a universitní professor dr.
Out; a 1 český velkostatkář hr. Clam Martinic.

Uherský ministr ši, Szell přijat byl minulý
týden císeřem, načež konferoval s dr. šl. Kórbrem
a hr. Goluchovským asío hospodářských otázkách.

Ruský ministr zahran, záležitostí br. Lama
dorf chystá se do Vídně. Cestě té přičítá se i
politický význam. Zápletky na Balkáně a něm.
politika vysokých cel bude asi podkladem jednání
mezi Rakouskem a Ruskem.

Zemské sněmy sejdou se jako jiná léta
koncem prosince ku krátkému zasedání, aby usnesly
se na prozatímním rozpočtu. Zasedati budou jen
krátce, ježto již 10. ledna po vánočních prázdní
nách počne opět zasedati říšská rada. Sněm krá
lovství čes.a slezský svolány jsou na 29. prosinec,
moravský ke dni 20. prosince.

Proti vůli antisemitské většiny dolnorakou
ského snému zem. jmenován maršálkem opat
Schmolk; většina si přála prince Al. Lichtensteina,

Něm. sněm říšský 13. prosince na schůzi,
která trvala 18 a -půl hod., schválil ve 3, čtení
předlohu o celním tarifu. Nový něm. celní tarif
jest těžkým ohrožením našeho vývozu zeměděl
ského. Němci utvořili si tímto hradbu proti ci
zímu dovozu nedbajíce, že sc do Rakouska do
váží na sta mil. průmyslových výrobků z Ně
mecka.

V Marocku na severozápadu africkém vys

pukla občanská válka. Proti panujícímu sultánu
povstel nápadník, kterýž zmocnil se již státního
pokladu a vymáhá daně; vojsko vládní bylo jím
též poraženo.

Angličané a Němci postavil se právě ne
přátelsky proti republice Venezuelské v Jižní Ame
rice pro neplnění peněžních závazků. Lodstvo

——— ————————
„Buďte rád, že vás tu nezavřeme“ dodal

k rozsudku okresní soudce . ..
Za týden přijel do N, ke Kvasničkovi stavitel.
»Jak jste se jen mohl, člověče,opovážiti bez

mého vědomí s bez náležitých plánů stavět?l“
»Prosím poníženě, já stavím s povolením od

obce.«
»Ukažte to la
Když stavitel rozvinul podaný mu papír a

dočetl, dal se do nehorázného smíchu. Ani se ne
mohl uklidniti,

eTohle že je pod starým krovem, vý šibale
jeden?í — Vždyť jste nejen zdi, nýbrž i celý vrch
rozboural a stavíte docela na jiném místě než
stá:o stavení staréle

»Ano, prosím, ale ty staré krovy upotřebím
všechny ke stavbě nové.«

„Jste ferina, ale bude vás to státi o něco
více, než kdybych byl vám plány zhotovil ihned.“

A pan stavitel vzal metr a měřil a kreslil
si poznámky k plánům dle zdí a prostor již po
stavených a odměřených.

Poslouchejte, Kvasničko, vždyť nemáte ani
zákonnitou výšku zdí a stropu. Musite to ihned
všechno sbourati astavěti výšel« zvolal najednou.

„Pro Boha jich prosím, milostpane, tu škodu
mi nedělají, já jim raději 7aplatim.«

A Kvasnička pro Boha prosil stavitele, aby
stavbu nechal, už jak jest. Ten dlouho se kroutil,
dlouho nechtěl, než konečné svolil. Ale kvasni
čkova kapsa to odnesla . . - .

Za čtrnáct dní poslal stavitel Kvasničkovi
plány ke stavbě, která už dávno stála. Počítal si
aa ně, za cestu k měření jich a za celou tu ko
missi sumu notnou. Kvasnička zbledl, zahromoval,
až se stavení otřáslo, ale zaplatil. Musil. — A
nové stavení měl malé, nízké, nepohodlné, zfušo
vané, zkrátka celé zkažené a to jen proto, že
stavěti chtěl laciněji — pod starým krovem.

B BBE



spojené potápí lodé venezuelské a bombardovalo
město Puerto Cabello. Lid venezuelský timto
se velmi bouří.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Vzdělávacía pod

půrný spolek paní a dívek amešelse v počta hojném
dne 8, prosince do Adelbertina k vyslechnatí před
nášky o provedení ideí Husových. Vp. Jiří Babula
vyložil, v čem ne uchyloval Has ve svém učení od

navky církve katolické. Dokazoval pok na mnohýchpříkladech, jak provádění nemoudrých plánů Hasových
uškodilo zdárnému rozvoji náboženskému a jakou roz
háranostvnesloi dopoměrůsociálnícha politických.
Požehnané snaby Karla IV, které nesly před hasit
skou dobou utěšené plody, byly po husitaké válce
opuštěny a nové tády zbudované na nance Husově
vedly k zábubě. Celá přednáška byla vyslechnuta
četným shromážděním pozorně a s náležitým pocho
pením. Zdař Bůh další epolkové činnosti!

Veliký převrat, jejš vpůsobílFerdinand II
v našem márodu savedením jiného náboženství a
jiného státního pořádku, působil pro vadálenější
budoucnosť předce úlahodárně. Výlčaství monarchie,
jím dosašené, vedlo po sotavení střední Europy od
sáhub třicetileté války k moudřejší a spořádanější
správě státní v mocnářství rakouském, kteráž spů
sobena| pronikavými opravamí ©Marie Tererie a
císaře Josefa II.; vítězství pak katolickécírkve (po
válce třicetileté) navrátilo národu našemu pravou
sbošnost, pevnější sákludy mravnosti, iudyš spů
sobilost ku pokračování ve vodělání svém duchovním
ma cestách, po klerých sa starodávna kráčel sdařšle,

V. V. Tomek v Musejníku r. 1854, str. 244.

Zprávy místní a z kraje,
Uslava vzormého hodnostáře. Dne

24. prosince b. r. na Štědrý den slaví nejdů
stojnější pankapitulní vikář Monsignore dr.
Alois Frýdek své sedmdesátileténaroze
niny. Jménem celé diocése naší dovolujeme si
pronésti vroucí přání, aby Bůh zachoval jej
ve zdraví těla i svěžesti ducha ještě mnohá
léta naší diecési, která čítá jej mezi nejlepší
syny své Duchovenstvo, jehož otcem byl vždy
a jest uyní tím více, když správa osiřelé a tak
rozsáhlé diecése je vložena do rukou jeho,
prositi bude Boha, aby jej sílil a hojné po
žebnání své vylil na hlava jebo a rosou mi
losti své aby provázel všecky ty práce a oběti,
které více než 45 let věnuje církvi a vlasti.
Ad multos annos!

Městská rada v práel. Referátyrozdě
Jeny byly mezi starostu a osm nově zvolených měst.
radních takto: Starosta p. dr. Ulrich: Školy a účely
vzdělarací. Sady a stromořadí. Vydání správní. Daně
8 dávky. Úroky a úmor dlubů obecních. — Městský
radní p. Viktor Weinhengst: Hospodářství rybničné
a lesní. — Pan Josef Pilnáček: Příslušnost. Ústav
chudých. Cnudinskó nadace a fondy. Záležitosti stavby
nedačního churobince a chudobince, nadace Josefy Mi
kešové společně s p. drem, Baťkem. — Pan Julius
Russ: Zásoby materiálu (vyjmouc plynárnu a vodárnu).
Zachovávání a vyklizení stok. Vydržovéní kommoni
kace. Udržování obecních badov. Pevnostní záležitosti.
— P. St. Červený: Vodárny a plynárna, incl. zásoby
materiálu těchto podniků. Patronátní záležitosti (vyj
mouc ekonomii). Osvětlování města. Ubytování vojska.
Městeké Klicperovo divadlo. — P. JUDr. Al. Zimmer:
Stavební a právnické záležitosti. — P. K. Hubáček:
Obecní policie, Čištění města, Zastavárna. — P. MUDr.
L Batěk: Zdravotnictví, Jatky. Dary a příspěvky. —
P. J. Růžička: Záležitosti živnostenské. Obecní: dů
chodky. Hospodářství polní a luční, obecní i zádušní,
vyjímajíc pevnostní. V lukařetví pevnostním bude ko
referentem p. Russ, — Rozdělena byla tedy agenda města
našeho opět mezi osvědčené a zasloužilé pracovníky.
Vítáme opatření totos povděkem, protože prospěch obce
jest tím zabezpečen. Různé předcházející hospodeké pora
dy budily obavy, že na radnici zavládne v tomto období
politika místo práce. Aspoň někteří nově gzvo
lení obecní starší z III. sboru ubezpečovali v soukromí
voličetvo, že se bude všecko řídit a otáčet dle jejich
názorů. Vůle jejich byla tedy rozhodně dobrá, ale po
měry byly silnějšími. Skutečnost ukázala to, co jsme
již dávno tvrdívali, že početně slabší radikalismus
neavede ani sebe větším rámusem nic proti ilnější
většině. Nezbude tedy třetímu sboru jiná cesta, nežli
cesta rozumné atřízlivé práce, která budí respekt i u
většiny a zjednává prospěch i voličatvu v III. abora
zastoupenému.

Průmyslové museum proseverovýchodní
část král. Českého v Hradci Král. uspořádá ve dnech
od 25. prosince 1900 včetně do 6. ledna 1908 za při
spění evazu rakouských umělecko-průmysl. museí a
mnohých uakladatelův domácích i cizích výstavu
uměleckých pomůcek ku výchově mládeže, hlavně ori
ginálních kreseb, reprodukcí a illastrovaných děl pro
školu i dům pod názvem: „Umění v životě dí
těte“. Výstava otevřena bude bezplatně denně od 9.
hod. ráno do 4. hod. odpol. v alavnostní síni obchodní
akademie. Výstava předcházeti bude v pondělí dne
4%, prosince o 7. hod. večer přednáška řed. musea p.
Lad.Haněla:Ouměleckévýchověvůbec“. Před
náška odbývati se bude v čítárně prům.musea v bu
dově c. k. odb. školy vpřízemí, dvěte 8. 12.

Klleperovo divadle. PanFr.
nám zavděčil 106.t. m. vedením blasaioké opery
Webrovy „Čarostřelce“. Šouhrase nesla dobře; slečna
R. Šmídová, jíš se dostalo tentokráte větší partie,
překvapila precisním a svišným přednesem,jekoši
dramatickým talentem. — Leč jednomalé připomo
nutí: mají-li se císí jména osob raměniti názvy čes
kými, tož nelze v ději po „válce třicetileté“ uvésti ne
scénu „Otakara, kníšete českého.“ Takový anachronie
mus bije do očí příliš. — Těšíme se na sobotní před
stavení „Psohlavců“. — Spojené kapely o. a k. půš.
pluků č 42. a 98. nspořádely za spolupůsobení vý
tečné umělkyně na harfu sl. Holabovy dne 14. t. m.
veliký koncert. Přednesenytyto nádherné skladby: Dra.
A. Dvořáka „Masopustní oovertara,“ Zdeňka Fibicha
„Večer“, Josefa Suka čtyrdílná „Pobádka", Oskara
Nedbala „Schorzo Caprice“, P. Cajkovského valčík
z opery „Erňen Oněgin“ a Bicharda Wagnera„Holdo
vací pochod“. Těší nás tedy, še brány výhradně
Lkladby české. Oba páni kapelníci, V. Riepli B.
sorenz dokázali, že dovedou nastudovati A jemným
rocítěním nejen klassická díla německá,alej nejchon

oativější skladby národní. Jejich úspěšné snaze sluší
gratalovati. Občanského obecenstva mnoho nepřišlo;
vadila zde známá prostýč a pak to, že pořadatelé
s pozváním příliš nepospíchali a i jinak připravované
produkci příslašnou reklamu nečiaili, Snad podruhé
chybu napraví.

Rodinná tragedie. V pátek 12.prosince
zemřel po krátké nemoci p. Emanuel Fiala, pokladník
zdejší okresní nemocenské pokladny a kathedrální cbo

ralista. Z typických postav Královóbradeckých ubrlenejtypičtější; bodrého „pana Emana“ znal každý v da
lekém okolí. Každý upřímně litoval váženon rodinu
zesnulého; staralť se p. pokladník o svou rodina peč
livě. Mezitím co p. Fiala umíral, připoután na lůžko
těžkou chorobou jeho syn ctib. p. Jindřich Fiala, bo
hoslovec IV. roku. Právě když v pondělí due 16. t.
m. tělesné pozůstatky otcovy vezeny na Pouchovský
hřbitov, přitížilo se chorému bohoslovci značuě, takže
jsou dosud vážné obavy krajního nebezpečenství. Ne
zdolná nemoc p. bohoalovce jest provázena upřímnou
soustrastí celého města. Ctih. p, Jindřich Fiala a sou
druhů i mezi Hradeckým občanstvem pro své neoby
čejné schopnosti s milou, jemnou povahu se těší ve
likým sympathiím. U lože chorého bdí ve všeobecné
nemocnici ustavičně utrápená matka pí. Anna Fialová
i obě jeho mestry, slečny Anna a Růžena. Kóš po první
ráně nedostavaje ae druhá, stejně palčivá a kéž brzké
uzdravení nadějného bohoslovce vyjasní zbědovanou
tvář krutým žalem stížené matky!

Bdětež! Někteří obchodníci bradečtí byli 11,
t. m. nemile překvapeni, když je neočekávaně navětí
vil p. c. k. ceichmietr. Krutými mrazy neopatrným
ctitelům Merkorovým váhy trochu přimrzly a tím ve

zatížily, různé pak míry poněkud se smrátily. Nastalouoblevou podivahodné Merkurovy přístroje odměřají
zase apravodlivě; zkráceným odběratelům dostane se
prý náhrady. Důvěřivost lidská panujš dál!

Ptáčnící. V zimě hladem puzení slídějí
ubozí ptáčkové všade po potravě. Suchý bodlák se
menem evým jest jim nyní lahůdkoa. Útrpní lidé bez
pobídky sypou ubvžákům leccos na zob. Toho srdce
však nejsou Leop. Čermák a J. Šrám z Nov. Hradce
Králové. Přitáhli také k Hradci do hradeb 8 hejlem
a etehlíkem ve drou klíckách, lákajíce na vějičky útlé
opeřence. Snad se jim dostane řádného „naučení“.

Slavnost vánočního stromku v ústava
blachoněmých „Rudolfinu“ v Hradci Králové koná
se dne 23. prosince o 4, hod. odpol., při které cho
vanci hlachoněmí poděleni badou od ct. dobročinného
komitétu dam šatetvem, obuví a jinými dárky. Vatup
jest volný.

Zákaz sbírání vámečních a nove
ročních darů. Dle usneseníměst. rady zakázáno
je jakékoliv sbírání vánočních a novoročních peně
šitých darů obecním zřízencům a dělníkům, ponocné
vyjímajíc. Rovněž zákaz tento nevztahuje 6e na
kominiky.

Vyzmamenámí. Dekretemnejvyššíhoc. a k.
hofmistrovakého úřadu ve Vídni ze 20. m. m. udělen
byl p. Jos. Pilnáčkovi, majiteli pevní královéhradecké
továrny na mýdla, svíčky atd., titul c. a k. dvorního
dodavatele. — Firma Singer Co. akciová společnost
pro šicí stroje v Praze (filiálka v Hradci Králové, Ji
říkova třída 270) vyznamenána byla za vystavené pů
vodní Singerovy šicí stroje vedle čestných diplomů na
letošních výstavách v Kladně, Táboře a Vyškově a
zlaté medaile v Olomouci, takléž nejvyšší cenou na
výstavě v Děčíně, „stříbrnou státní medailí“.

Všem oněm dámám, kterénevládnouani
štětcem ani pérem, za to však ee honosí tím větší
zručností v zacházení jehlou, je svláštním požitkem
výkladní skříň závodu Singer C3. akciové společnosti

ro šicí stroje -v Hradci Králové, Jiříkova třída 270.
vložené výšivky a práce, zhotovené šicím strojem,

činí tak dokonale skvostný dojem. že obdivují je nejen
dámy vyšívání znalé, ale i ony, které upoutalo umění
v předmětech těch skryté. Tomuto umělému vyšívání
na Šicím stroji může se každá dáma lehce naučiti a

poněvadě patří moderní šicí stroj v četné rodině jakainezbytnému zařízení, doporučuje se původní Sin
gorův šicí stroj jako praktický a pěkný vánoční dárek
každé domácnosti. Stroje ty honosí se nad to ve svém
zevnějšku a své soustavě tak značným pokrokem co
do správy a užitečnosti, že slouží každému obydlí za
okrasu.

Zo Věeodborového sdružení. V neděli
14. pros. konala se v Hradci Králové v Adalbertinu
plenární echůze Všeodborového edražení křesť, dělnic
tra. Přítomní byli pp.: starosta Urban, členové výboru
Zoubek, Lněnička, Jenšovský, Andrlík, Pochmon, Lo
kvenc, Přibyl, Koleš, a nově zvolený člen ústředního
výboru a předseda diecésního sdružení vdp. dr. Reyl;
a dozorčírady pp. katecheta Jakla Svaták; za moravsko
slezské Všeodborové adružení zavítal do našeho středu
obětavý kněr vip. Jan Šrámek, tajemník a předseda
výkonného sboru; za zemské sdružení katolických
spolků v Čechách p. Josef Hovádek, za stranu
křesťansko-eociální lidovou p. Váci. Myalivec, redaktor.
Starosta uvítav přítomné, zejména dp. Šrámka, sdě

luje stručně program schůze; na to tea
dr. HorskéhoNE redaktora Jirověka.pěřět e Ba otaní
debata poratala nárrhem p. Hovádka, aby aídloSdra
dení přelošeno bylo do Prahy. Hájen náhled, že 6
právě Hradec hodí £aomtrála Sdražení jako sídlo
neutrální, a nedoporočaje se přeložení do Prahy
3 důrodů, že tam dosudnení odbočky, ani dosti pra
covaíků. Rozhodnutí o té věci jako uepřípustné na
této acbůzi odkázáno valné hromadě.Pak jednáno
o s něně některých $$ stanov, ješ se mají příští valné
bromadě předložiti kuschválení a docíleno jedpohlaa
ného schválení navržených směn. Na upravenípříjatých
tměn zvolena tříčlenná komise pradských účastníků,
která ss ještě doplní zástupci křesť.-sociál. strany
čes. lidu (strana družstva Vlast). Vedení Věeodboro

vého sdružení si„Pile aby na tomto poliv míruúčinně pracovalyobě křeť.-sociálnístrany. Pouze vpráci
jeví ue obětavá láska, ale ne v planých bádkách.
Ohledně dopisu pana Maštalíře o ochraně mládeže vy
šetří vše p. starosta Urban. — Na to jednánoa utvo
ření svazu moravského sdružení sčeským. Dp, Šrámek
vyslovil we, že Morava v radostí tento krok uvítá, a
že snad už příštího roka dojde ku společnému sjezdu,
na němž svaz bude uskutečnén. Prozatím třeba po
sečkati, až jak se poměry vyvinou. Dp. Šrámek podal
pak zpráva o říšském odborovém avazu něm. křest,
sociálů rakouských. Během časn utvoří ae zajisté též
odborový svaz slovanský, který ss jako samostatný
svaz bude s německýmstýkati a od případu k případu
i spolapracovati. — Odstoaplého tajemníka p. Poláka,
který se pro nemoc poděkoval, do příští valné bromad
sastane p. starosta Urban. — Pp. pokladníci odboček
ne žádají, aby do 11. ledna 1908 odvedli ústřední
pokladně vybrané členské příspěvky a oznámili dluhu
jící členy. — Příští valná hromada jest 25, ledna
1903. — Anně Světlíkové v N Městě n. M. povoluje
se nemoc. podpore 12 K. Jos. Kronpovi se Zákraví
nemoc. podp. 18 K. J. Kučerovi z Vamberka nemoc.
podp. 8"20 K.Jos. Tačkoví = H. Jelení v nezaměst.
podp. 6 K. J. Morávkoví z Parníka nemoc, podporu
8 K. — Marií Škopové č. 697. v Ústí n. Orl. slovují
se příspěvky za příčinou bezsaměstuanosti. Stran
Koukalové v Parníku rozhodne se v neděli. — Jan
Polák s Horního Jelení podporu nedostane, ješto prácí

měl a přece do ní se nedostavil. — Prjetí členové:Vamberk: Jan Kračmer L. tř. (nemocenské podpory.)
Ústí o. Orl.: Čermáková Marie I. tř., Peřinorá Marie
L tř. N. Město u. M.: Oldřich Král I. tř., Fr. Ko

ký I. tř., Adolf Knytl II. tř., Frant. Poul III. tě.,
ichlová Anna II. tř., Cecilie Hurdálková III, tř.

Praha: V. Myslivec III. tř., Žaludová Barbora I. tř.,
Václav Fiala I. tř, Frant. Mentiík I. tř. Parník:
Adolf Ryšan II. tř. Hora Kutná: Ant, Pleva II. tř.,
Mario Ševčíková IL. tř., Antonie Ševčíková II tř., Fr.
Sochr III. tř., Marie Vůjtová II tř., Ant. Slavík II.
tř., Ant. Hrad II. tř., Anna Němcová III, tř.

Z pešty. Vzhledem k nasteršímu období
vánočnímu, v němě jeví se vždy silnější doprava zá
silek pošty povozné, připomíná se následující: 1. Zá
silky musí býti opatřeny úplně zřetelnými adresami.
2. Průrodní adresa a zásilka musí býti opatřena
stejným místem určení (poslední poštou). Udati po
slední poštu jak ne průvodní adresse, tak na zásilce
jest nevyhnutelným. 8. Adresey buďtež napsány na
obalu samém. Kde tak není možno, musí býti adresa
po celé své ploše na zásilce pevně nalepona. U zásilek,

které Ise zasílati bez znobalení jako zvěřinuapůdlužno připovniti adresní štítek zhotovený ze dřeva
neb silné lepenky tak na zásilka, by 8 ní nemohl
býti odtržen. Při zásilkách do větších měst musl býti
na adresách zároveň označeno udání bytu dle okresů,

ulice, čísla domu atd. U gásilek nečaných do Vídně,Prahy a Badapešti, jichž obsah podléhá potravní
dani, budiž mnošetví obsabu udáno oněmi druhy a
jednotkami (maso, ozenice a pod. kilogramy, litry —
usy), dle nichž se potravní daň vyměřuje. Konečně

ae oznamuje, že na základě výnosu c. k. ministerstva
obchodu ze dne 10. prosince 1883 číslo 5688 č. 6 no
ustanovuje, aby — co se týče podávání a doručování
nákladních zásilek, se zachovávalyvneděli dne2i.
prosince t. r. úřední hodiny jako všedního
dne. Toliko přijímání o vydávání psaní s peněti, téš
přijímání a výplata poštovních poukázek a spořitel
ních vkladů se omesuje řečené neděle na dobu od 8
do 12 hodin dopoledne,

Umrtí. Pan Josef Gubo, býv. c. k. okr. školní
inspektor, učitel na c. k. cvičné škole ve výslužbě a
výpomocný učitel c. k. odborné školy proumělé zá
mečnictví v Hradci Králové, zesnul náhle, odevzdán
do vůle Boží, v pondělí dne 16. prosince 1902 ve věku
68 let. Pohřeb konal se ve středu dne 17. prosince na
hřbitově Pouchovakém. — Pan Frant. Lad, Popelka,

redaktor a odborný spisovatel, zakladatel knihtiskárnya knihkupectví v Jaroměři,zemřel po dlouhé a trapné
nemoci, zaopatřen ev. avátostmi umírajících, čítaje
45 roků života dne 14. prosince 1902, Pohřebkonal
ee 17. t. m. v Jaroměři na hřbitov sv. Ivana. — Dne
15. t. m. v pondělí o 8. hod. večerní zesnul v Pánu po
delší nemoci všeobecně vážený p. Karel Šubrt, c. k.
poštmistr v Černilově, byv zaopatřen ar. avátostmi.
Pohřeb konal se ve čtvrtek o 11. hod. dopoledne na
katolický hřbitov v Černilově, — Odpočívej v pokojiI

Poňár. Doe 17. t. m, o půl 8. hod. večer vy
pukl na Pouchově u p. Jana Pražáka požár. Stodola
s velkou zásobou obilí a atroji padla ohni v oběť
Škoda je snačná.

Z Nového Hradce Králové, V neděli
dne 14. prósince pořádal u nás spolek „Bendl“ pěvo
cko-hudební skademii. Návštěva byla dosti četná.
Bylo by přáním, by při nižším vstapném umožněn
byl podrahé přístap i širším kruhům obecenstva
zdejšího. Výkony byly vesměs zdařilé. Zejména so
nám líbily dosti těšké ekladby hudební pod vedením
kapelníka p. Fr. Nováka, jež svědčily o neunavné píli
jeho, kterou měl a nacvičením. Též pěvecká čísla byla
zdařile provedena pod vedením abormistra p Ant.

tramhanse.

Věelaři. Kdomíní odebírati „Ceskéhovčelaře“
neb „Morav. včela“, zašli 3 K 4) h p. J. Daškovi,
pokladníka „Včel. jed“ v Jaroměři, do 31. t. m. Pli
pozdějších objednávkách obyčejně první čísla chybí.



Z Úermileva. Dne 6., 7. a 5. prosince t. r.
konali jeme v našem chrámu Páně sv. Štěpána krásnou
třídenní pobožnost ke cti a chrále Boží a pro spásu
svých duší. Při pobožnosti této kázal vždy obětavý a
horlivý řečník vldp. dr. Frant. Šalc, konsiat. rada a
prof. bohosloví z Hradce Králové. Kdykoliv k nám
zavítá, těší se na něho kuždý, jelikož dovede opravdu
promlaviti od srdce k ardci. Kázání jeho jsou také u
katolického lidu našsho velice oblíbena, jelikož vyni
kají velikým a hlubokým přesvědčením a zvláštní lo
gickou jasností. Tak také bylo i tentokráte; ano slova
jeho takový měla účinek, že 700 katolíků ve třech
dnech přijalo kajicně av. svátostí a tak se připravili
na radostný Boží Hod vánoční. Proto také všicbní
dobří katolíci kolátury černilovské, nemohouce jinak,
aspoň tímto způsobem vzdávají horlivému a neanav
nému kazateli savénejerdečnější díky a volají: „Zaplať
Pán Bůh“.

Východočeská výstava roku 1903
v Pardabicích. Jelikož přihlašovacílisty k „Vý
chodočeské výstavá“ se již rozesílají, tedy vybízíme
pány průmyslníky, živnostníky, zemědělce, učitelstvo,
umělce i dělusky, kteří by výstavu chtěli obeslati a
doszd přihlašovacích listů neobdrželi, aby se o ně
přihlásili ve výstavní kanceláři buď ústně nebo pí
eemně. Zároveň upozorňujeme, že předsednictvo vý
stavy usneslo se poskytnouti všem dělníkům i samo
ukům možnost vystaviti svá díla zdarma, ovšem
vyhražajíc si případ od případa o přijetí rozhodnonti.

Neštěste. Dne 14. t m. večer přejet byl na
dráze v Kostelci n. Orl. dělník Provazník. Ubožák byl
na místě mrtev. — Václav Jindra, železniční zřízenec
z Pražského Předměstí, dostul se nešťastně v Žam
berku na nádraží pod vlak, jímž ma byla pravá noha
přejetu. Nešťastník dopraven do hradecké okres. ne
mocnice, kdež mu noha pod kolenem odejmata.

Z Opočnice u Král. Městce. Dne 11. pro
since t. r. slouženy byly v našem chrámu Váně
slavné smuteční služby Boží za našeho zvěčnělého
pena biskapa Brynycha. Kostel byl přeplněn občan
atvem; obecní zastupitelstvo s p. starostou Janem
Fialou v čele předcházelo příkladem.

Z Hromova. (Dvojí nehoda pošty.) Když v
ondělí dopoledne 15. t. m. jel postilion p. Fr. Koblás

k 10, vlaku, přibodilo se, že v neširoké ulic. dva svu
sedé naproti sobě bydlící skládali, jeden dřívía drubý
uhlí. Panu Koblásoví bylo jeti uprostřed. Toho dne
bylo náledí, tedy samo sebou nebezpečno a 4 towu
postilion přibral si na kozlík vracející se ze školy
žáky. Sáně prudce ejely k nákladním povozům zde
stojícím a narazily na ně, při čemž p. Koblás i s dětmi
byl vyhozen. Vzpamatovav se chtěl dále jeti, však pří
tomní sousedé pp. Šimek a Braba upozornili ho na
ránu na hlavě, z níž se proud krve řinul. Vybídli bo
k lékaři, jenž na blísku bydlí. Sami pak nabídli se
ochotně poštu k vlaku vypraviti. Nejeli však daleko
a převrhli, čímž sáně dosti poškodil. K tomuto dru
héma pádu nahodil ae listonoš, jehož pomocí ještě
včae věa bylo na nádraží odevzdáno.

Z Bammé (a Hlinska). Dne 13 prosince zemřel
zde po delší trapné nemoci, zaopatřen byv sv. svá
tostmi, zdejší p. řídící učitel J. Vittoch v52. roce věku
svého. Zesnulý byl znám jmenovitě jako odborník
v hudbě a zpěvu. Tuto jeho činnost poznali jeme také
před několika lety, kdy konaly se « Ranné „Cyriliské
exercicie.“ Pohřeb konal se dne 16. prosince zu hojné
účasti okolního učitelstva. Kondakt vedl vdp. vik.
sekretář Štěpán Drořák, děkan ve Skutči, za assistence
dp. J. Kostkana, kooperatora ze Svratky « místních
duchovních. Zpívané reguiem sloužil místní dp. admi
nistrator J. Elitzer. Po zádašních elužbách Božích

řevezena byla mrtvola v P. zesnulého na hřbitov do
Hlinska. R. i. p.

Ze sáňkování. sletý synek tkalcovského
mistra p. Frant. Jiráska z továrny Spieglerovy v Hro
nově vozil se na sáňkách. Na jistém místě pole,
kdež se jezděním současně bavilo více dětí, vybrán
jest pro cihelna písek, což tvoří pak zde dosti hla
boký lom. Zmíněný školák jel a kopce nevěda o tom
nebezpečném místě a pochvaloval ai při tom: „Hoši,
to to jede!“, v tom však ocitnal se v lomě. Nárazem
do hlavy pozbyl vědomí a ve stavu bozoadějném, při
nepatrných známkách života setrval přes týden. Nyní
však se stav jeho již lepší.

Různé zprávy.
Podrobnýživotopis + biskupa Bryny

cha vyjde 1. ledna jako 1. číslo Časových
Úvah ročníku VII. Cena knížky 8 hal. Při
hromadných objednávkách poskytneme až 50
procent slevy. Záznamy objednávek činí již
nyní administrace Časových Úvah v Hradci Král.

Vodní dráhy. Technickákomiseprůplavové
rady dne 18. listopadu t. r. se usnesla, že průplavy
mají býti zařízeny pro lodi o nosnosti 670 tun (tana
— 10 metr. centům) a že lodě pro průplavy mají být:
i e kormidlom 67 m dlouhé, 8% m široké 4 ponor
18 m. — Pro kanalisované řeky, zejména pro tratě
Vitava—Prahu—císařská louka a Labe od Mělníka po
Pardubice budou lodě o nosnosti 700 tun 70m dlouhé,
10 m široké a ponor 18 m. Výška nad. hladinou
k dolní bráně mostů 45 m. — Komise vyslovila se
též, aby mosty přes průplav při železnicích a silnicích,
kde je větší frekvence, byly masivní a při cestách,
kde je frekvence menší, aby byly pohyblivé na posu
nování nebo zdvihání. — V kanceláři průplavní je
zaměstnáno na +0 inženýrů, z nichž jsou pouze 4
národnosti české, ač ae podnik průplavní ponejvíce
týče jen zemí českých.

Lidokapectví. Nedávnocestovalajistá paní
z Čech Ruskem. Ve Finsku, provincii ruské, setkala

6e se dvěma děvčaty a palapcem asi IBletými, Veškerenzjev dětí těch připomínal paní oné domovinu její.

Děti a pláčem jí vypravovali, de jsou z Malšovic a
Hradce Králové, Hodná maminka prý prodala děvčata
po 60 zl. a chlapce za 40 zl. potalnému hudebníkovi
na několik let, Ubožáci velice tonfili po domově, ale
nemohli se vykrontiti ze spárů necitelných avých prin
cipálů, jimž drnkáním na harfa a zpěvem opatřovali

výživu. Sami trpěli jen hlad a nepřineali-li určenýobnos, dostalo se jim ke všemu jestě bití. Takovýc

případě je z Hradecka více. Hladem a špatným přísledem avádění javn zaprodanci k růz ým neplechám,
zvlášť děvčata zaprodávají těla svá k rozkošem.
Tieto způsobem šíří so hanba českého národa až
do Číny. Nezapadnou-l: nešťastníci na dalekém vý
chodá v kalu vlastní bídy a vrátí-li se do vlasti,
zajisté že sourodáci příchodem jich nikdy nezískají.
A toho lidokopectví mnozí povolauí si novšímají —
Dle ruských listů panuje v Kovrově velká bída, ježto
čné byly tam letos dpstné a ktomu ještě padlo

ženy a děti. Za dítě platí ae 40 až5u rublů,za dívku
150. Obchodníci lidským masem činí dobré obchody
a bobatnou, neboť kupují děti chudssů, dobře je vy
Živí a u vodkým ziském opět prodárají, as0pi8
„El Tiempo“, který vychází v Busnos Ayres v Jižní
Americe, přináší adu článků o obchoda s děvčaty,
která z Evropy vyvážejí do Jižní Ameriky. Agenti,
když nepomohla uni lest, ani svody, tváří ae zamiio
vanými a dají se s děvčetem oddati. Mladí manželé
odjedou pak du nového světa buď přes Janov, buď
přes Marsilii. V hotelu zmizí „manžel“ a manželky
ujme vo spojenec ugentův, který sredenou dívku, vy
mysle si buď nějakou báchorku, baď zastraše ji, do
praví po parníku do Ameriky. Zde doveze ji do
„domu“, epije ji, načež oběť jeho podpíše emlouva,
kterou se vydává patronce v několikaleté zadlužení.
Když děvče nechce poslouchati, trýzní je a trestají,
až povolí; některé bijí řemeny, jiné přivázali v zimé
pod vodovod — a zatím co dívka naříkala, smáli se
„jovenes dietinguidos“ — bohatí mladí páni. Jak
agenti jsou vynalézaví a jak tento obchod se dobře
vyplácí, viděti z toba, že v Marailii nedávno dopaden
byl agent, který v Evropě se dal 36krát oddati a
potom manželky své dopravil do míst bídy a banby.
— Podrobnostmi obchodu s děvčaty zabýval ss mezi
národní ujezl proti obchodu s děvčaty, nedávno ko
naný, který mimo ustanovení zákonná dovolával se
spolapůsobení všech šlechetných lidí, najmě paní,
učitelův m obecních představených, aby náležitým
upůsobem mladé dívky poučovali a na agenty do
hlíželi.

Sťastné město je bez odporu městoOrss
ve Švédsku. V tomto městě neplatí obyvatelstvo ani
daní ani tax. Děti vychovávají se veškolách městských
také zadarmo na útraty města. Zsdarmo je tam te
lefon, zadarmo jízda po tramwayi. Všecky tyto vý
loby uhrazuje obec z výnosu velikých obecních lesů.

Katolická církev a osvěta. Následující
university vešly v život na základě papežských listin
zakládajících: Universita v Praze r. 1347 v Krakově
1364, ve Vídni 1365, v Pětikostelí 1367, v Heideiberku
1385, v Badíně 1389, v Kolíně n. R. 1368, v Erfarté
1489, v Lipsku 1409, v Roztoku 1419, Trevíru 1464,
Basileji 1469, Frýburku 1467, Greif:waldu 1456, [a
goldstadtu 1459, Tubinkách 1476, Mohuči 1476. Ka
toličtí kněží a katolíci vůbec odkazovali značné
částky na vydržování atudentatva. Dle zpráv znamého
statistika dra. Schmidta jen v Rakouska snesli kato
licí — skoro výhradně koěží — 13 milionů K kapi
tálu na podporu chudého studentstva,

Vhodným dárkem vánočním promlá.
dež jsou obrázkové „ZI. Líetky“ (pro dítky až do 12
let) a „Zl. Klasy“ (pro mládež dospělejší), vydávané
správou „Zlaté Knihy“ v Písku. Za vklad 1 zl. do
stává člen po 1 objemné knize po 4 roky (a 1 knibu
nádavkem při zápisu); za vklad 2 el. po 12 let a za
vklad 3 zl. až du 20. svého roku, Školy a rodiny za
platí za členství jednoho oddělení 65zl. jednou pro
vždy. Každému členu dostane se vrkusného diplomu.
— Za zaslaný 1 zl. pošle správa 6 knih „ZI. Klanů“
z předešlých let franko. — „ZI. Lístky“ prodávají 36
po 30 kr. (60 b). Též možno při včasné přihlášce do
dati franko knihy ty skvostně vázané v plátně se
zlatou ořízkou zu příplatek 25 kr, za každou knihu.
— Váecky dotazy a přihlášky rychle vyřídí „Správa
Zlaté Knihy v Píska“.

Ve prospěch pohanů. Žijemev doběre
klamy — a kdo chce poříditi v jakémkoli oboru pů
sobnosti, musí se utéci k reklamě,i kdyby to byl ten

a obětavé braběnky Marie Terezie Ledóchowské vzklíčil
plán, který měl odpomoci tomuto nedostatku a upa
třiti africkým misiím, čeho dosud postrádaly — re
klamy. Se svolením uv, Otce založila hraběnka Le
dóchowská, zřeknuvší se čestného místa dvorní dámy

ři dvoře Její cís. a král. Výsosti velkovévodkyně
oskánské, r. 1894 náboženskou společnost pod ochra

nou apoštola černochů „Družinu sv. Petra Klavera
pro africké misie“, kterážto nyní již po celé téměř
Evropě rozšířena, i v našich českých vlastech má svou
filiálku v Praze na Hradčanech č. 35.. Družina tato
je odvislá bezprostředně od posvátné Kongregace de
Propaganda Fide v Římě a dostalo se ji achválení
Svaté Stolice Družina tato věnuje veškerou svou čin
nost africkým misiím. pořádá přednášky « výstavky,
zpeněžuje ve prospěch misif nasbírané staré poštovní
známky, staniol « odřezky doutníků, prodává africká
vína, sbírá dary na penězích i předmětech, opravuje
stará darovaná obřadní roncha a odesílá misijním
stanicím v Africe, ale hlavně — majíc vlastní misijní
tiskárnu v Maria Sorr u Solnohradu — vydává re
klamní letáky, brožury, zvláště pak měsíčník „Echo

zprávách z péra důst, pp. misionářů seznamuje čte
náře = bídou ubohých černých pohanů i s utrpením
obětavých tisionářů a tak rozněcuje srdce ksou
strasti nejen se strádajícími věrozvůsty,nýbrži s běd.
ným stavem pohanů, otroků a málomocných. Caso
pisek tento vychází v řeči německé (18 tisíc exempl.),
polské (4000), francouzské (3000), vlašské (+000) a od
r. 1900. takó v řeči časké, v níž počet předplatitelů
nedoetoupil dosud ani 1500, ač Echo je jediný spisek

stojné p. t, duchovenstvo s českým Echem seznámili,
dovolujeme si rozes/lati tento měsíc 1. (lednové) číslo
IV. ročníku na všecbny veledůst. pány po vlastech
českých a vznášíme na ně snažnou prosbu, aby nám
nevraceli čmahom ten nepatrný sice, ale pro zdar ka
tolických misií přece velevýznamný měsíčník; aby vě.
novali dobrotivě předplatné 60 kr. (K 120) za rok,
které jsou zároveň almožnou pro ty největší ubožáky
—africké pohany, otroky a málomocné. Neboť celý
zisk z Echa — a ten při větším počtu odběratelů by
byl značný, poněvadž redakci, administraci i expedici
obstarávají zdarma externí členové Dražiny v Praze
svého druhu v české literatuře. Proto, sbychom dů
— připadá výhradně katol. misijním stanicím v Africe.
Neříkejme: „máme dost pohanů doma a nás, ty mu
síme nejdříve obracet“. Ovšem, je to smutná pravda.
Ale proto, že u nás tak mnozí svou vinou nevěří,
proto mají ti ubožáci, kteří bez své viny „v temnosti
a stínu smrti sedí“, býti zbavení naší podpory? Proto
opětujeme uctivou, snažnou prosbu: „Račte si „Echo
z Afriky“ dobrotivě ponechati a laskavým zasláním
předplatného súčastniti ae apoštolské činnosti Družiny.
Ka každému sošitnuna ukázku zaslanému je přiložen
složní lístek c. k. poštovní spořitelny, i možno před
platné bez výloh odeslati. Abychom pak nemusili zby
točně a ku škodě Dražiny %. (únorové) číslo ve větším
množetví tisknouti, prosíme co nejuctivěji všechny p.
t. důst. pány, kteří neuznají za dobré Écho si pone
chati, by nám ukázkové číslo do 15. ledna vrátili.
V Praze v prosinci 1902. Jaroslav Hrabačka, kapi
tolof ceremonář, ředitel pražské „Družiny ev. Kla
vera“. Poznámka: Objednávky, zásilky u ct. dopisy
račte adresovati pooze: Dražina sv. Petra Kla
vera v Praze — na Hradčanech, číu. 33.

Zajímavý vymálex byl nám předloženp.
Ch. Pelzlem, ausistentem ve Smiřicích. Jest to ka
lendář, jenž v pravdě jediný, zaelahuje slouti věčným,
ježto jeho jednoduchý mechanism poubým posanntím
dvou pásek přeměňuje celý kalendář okamžitě a úplně
samočinně v kalendář jukéhokoli žádaného roka, takže
možno jím ihned a bez nejmenšího počítání stanoviti
na jaký den kterékoliv datum jakéhokoliv, ať mina
lého či budoucího roku připadlo neb připadne. Kon
statujíce, že problem namočinného určování času bu
doucnosti a minulosti lépe rozřešen býti nemohl, od
poručajeme novinku tuto již vzhledem k její vkusné
úpravě a mírně ceně (2 K) všem. V ostatním pouka
zujeme na ingertní část listu našeho.

Velkoprůmyslník Krupp, dělovýkrál,
jenž m. m. náhle zemřel, zaměstnával ve svých dílnách
v Essenu asi 46.000 dělníků a úředníků, kteří se
svými rodinami čítají na 150.000 osob. Pro své děl
níky vystavěl 4200 bytů, 2 veliké domy pro svobodné
dělníky, dům pro sestárlé, obecnou kuchyni, 4 ne
mocnice atd. Pojistného za dělníky platil každoročně
skoro 2 miliony korun a na avé vlastní ústavy (to
vární nemocenské a pensijní pokladny)připlácel ročně
dobrovolné asi 2,160.000 K. Krappsám měl ze svých
závodů 20 mil. marek roč. příjmu.

TUržnízprávy.
V Hradoi Kralové, dne 13. promince1902. 1 hl,

pšenice K 11'50—1240, žita K 9-90—10-30, ječmene
K 7 10—8:40, ovsa K 6 20—5-90, prosa K 10"——10%50,
vikve K 10-——1060, hrachu K 1960 —2450, čočky
K 21-00—25 00, jahel K 18-00, krap K 1600—40*00,
bramborů K 220—260, jetelového semene bílého
K 106:0—11600, jetelovébo semene červen. K 0000
—0000, máku K 30'00—32-00, lněného semene K 17-60
—2050, 100 kg. žit, otrab K10 50, pšenič. otrub K 10 26,
1 kg. másla K 200—2-40, 1 kg. sádia vepřového K
1-80—2:00, tvarohu k 024—0-28, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jeden hl. cibule K
0-00—0 00,. jedna, kopa drobné zeleniny KO 00 —0'n0,
1 kopa zelí 000—0:00 K, 1 pytel mrkve 0'00—0:00,
1 hl. švestek K0'00 —000, 1kopa petržele K0 00—0:00,
1 kopa celere K 0:00—000.

Listárna redakce.
Dp. F. J. K. Obnova do konce 1902 K 7:50,

Č. Ú. roč. VI. zaplacen.
Dp. H. J. Modlet. Od 30./3. 1901 do 31./12, 1902

třeba ještě 17:50 K,
Vánoční číslo Obnovy vydáno bude na Štědrý

den ráno; prosíme tedy avých p. t. p. přispěvatelů,
aby nám své zprávy do onoho čísla zaslati ráčili nej
déle do pondělí odpol. dae 22. prosince.

ších moderních tvarů.
erné ceny. Též na splátky,

Prodej se zárukou:
Doporučuje

o optickéhonejnovéj|

©
k Skrbek.bodinář.Rychnov n K. Panská ul

ZN .



EMalinský křenž
——= letošní sklizně ———

5 kg. 15 kořenů. .K 6—
5 kg. 20 kořenů.. K 5-20
5 kg. 25 kořenů...K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malin. křenu v Kutné Hoře.

JE322002000

Výborný a překrásný dárek
p“ k svátkům."SN

Všecky ctitele sv. Benedikta a jeho řádu,
jskož všecky přátele nábožného umění upozorňu
jeme na nádherné dilo, vydané

Benedlktlnským opatstvím Emausským v Praze:

Život a Řehole
svatého Otce Benedikta.

Se 70 illustračemi, mezi nimi 30 na celé
stránce, dle komposice beoronské školy umělecké.
Stran 194 velké 8“ v nejskvostnější úpravě. —
Cena výtisku v původní vazbě plátěné se zlatým
tiskem, v ochrapné obálce obnáší 5 korun.

K bojným objednávkám uctivě zve
Administr.časopisu St. Benedicto-Stimen:

v Praze IH.

ADF. B.Hrál
ordinuje od 8—4 8.

AKradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.ě
KUKA>

Průmyslové museum
pro severo-východní část král. Českého

v Hradei Králové
uepořádá ve dnech od 25. prosince 19008

včetně do G. ledna 1003

za přispění svazu rakouských umělecko průmysl.
musel a mnohých nakladatelů domácích i cizich

Bap- VÝSTAVU "38
uměleckých pomůcek ku výchově mládeže, blavně
originalních kreseb, reprodukcí a ilustrovaných

děl pro škola i dům, pod názvem:

„Umění v životě dítě
Výstava otevřeuu bude bexplatmě denné od
9. hod. rán“ do 4. hod. odp. v slavnostní síni

obchodní akademie.NOD
kxÁ

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

První český katolický závod ve Vidni.

František Řuber
Dílna ku vyšívání

Pa" a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů). nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís 3Ď.

Na ukásku zasílá
se vše framco.

Josef Neškudla,
c a kr. dy. W dodavatelvJablonnémmedOrl.č.d.©

do ručaje P. T. veledůat. dachovremetvuj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních Jařamaniů,
praporů a kovového náčiní. — [lnetr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílejí.

Adresa vědy doslovně úplná.

PM—.—,.—.—,....
Oznámení.

Pokládám sobě za Čest «zaámiti velecténému
dochoveustvn, že jsem na muchostrapnou žádost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Bradoi Králové

fillální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní.
Sk'ad nalézá se v obchodě p Skuherského

proti ho'elu „Mercur“.
Objednávky n. prodej laskavě vyřídí pan

K. V. Skuherský tomtéž.
Poroučeje se do plízně velecténého ducho

venstva znamenám se v ploé úctě

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi.

00G000000G0000G0Prvni výroba

věžních

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

8 kou. Pro nemajetné obce na splátky;cena 6
levná, jakost výborná,

800000C00C30000000

O00O00000000
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provozuje veškerou

p nejnovější prakel zubolókařskou.Umělé zuby všech drnhů

zhotovuje ihned a téhož dne
ve avó vlastní nově zřízené dílně

v Umělecký atelier - - 
sochařsko-Itukaterský

JAN JIROTKA A SPOL.
v Hradci Králové

— doporačaje —

veškerépráce ornamentální i gu

zálnémafagady, dál: práre vnitřníkvýsdobě sa'omů, kaváren. vesti
bulá atd. Práce přímo namášené.

Kostelní opravy.

Výroba všech druhů sádrových soch. Výběr froniemě
nad dvéře a roset stropových.

Nejnovější zdařilé poprsí+ biskupa Edvarda
dana Hop. s jako vbodný protějšek

udporučuje se též poprel Se. Otes.

Jan Horák,
soukonik v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kolekci
navých vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přo podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na talávy.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o pectivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

E době vánelní a velikonoční.

B Jeslechrámovéz:

ec Božíhroby“
chromované

slobem kostelů
souhlasné

v reliefu fexa

néo rY aEMížovécestyzí,
%)šení“,auchy, oltáře a ajkéné o.

p | atelní zařízení doporučuje octivě
$— umělecký závod sochařský a řez

bářaký

Fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII Sklad Karlova nl. č. 40.
v domé Sv. Vá lavské záložny od 1./X1 18w9.Illnatr. cen

oby, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílnébo. Iněného, vlněného, bavlněného a damašk,
zboží u ryze českého,křesťanského, avópomocného
lidového podviku

©„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a frauco. — Pro naše katol. spolky po
volujeíe zvláštní výhady.



Kladno, Tábor
a Výškov:

estné diplomy.

Děčín 1902:
Stříbr. stát medaile

Olomouc:
Zlatá medaile.

Jlěíkova třída 372.
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Látky pro dámy.
nakoupí, můj nové zařízený a rozálřený sklad

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

a

ručníhy atd. doporoučímvjakosti nejlepšía

Kněžské kolárky.
si prohlédlo 8 přesvědčením, ve větkího vý
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Neračte přehlédnouti!

Vánoční odprodej dopisnic.
Následkem změny obchodních místností jsem

nucen své obrovské zásoby dopisnic vánočních i
novoročních, čitející 500.000 kusů, v krátké době
vyprodati, A proto enížil jsem jich ceny, takže
prodávám 100 ku+ů skvostaých vánočních s novo
ročních (50 druhů) za 1 zl. 50 kr. franko, proti
dobírce neb po zaslání obnosn předem. -- Co se
nehodí, vyměněno bude obratem.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Jediný závod zasílatelský na českém venkově.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-L

č. 145 st., Melá Ikarlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových.
Ň od nejjednoduššího až k boha

tému figurálnímu provedení a
L sce 1 se Šeleznými rámy, st

tém 1 všusením.

„ Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
; rada bezplatné beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

ORG“Nescotná veřejná i písemná pochvalná uznání.
Založeno roku 1836.

Ar,

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

Před nákupemvánočních n novoročních;
dárků račte si problédnontinaše výkladní skříně.*: „DEADOTN OSC

kuktatasadrnAhntkaladlavkuscdaakakabuoasheaotala
. j4
=- -A Skl

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy n velikém výběru na přání k na

blédnatí franko zašleme

Provedeno ke 300 oltářů.

pochvalných uzniní.

MZaloženo r. 1860. .

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil
zlatní. a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu u 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 vykoná 8e r] le azašlou se již svécené ae stvrzením jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval

nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se nl 28koapení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacitikálů, schránek na Nejevé

téjší, patenek atd. co nejvíce.

ČENĚK BUBEN,
kočárník

w Hradci Králové.
Práce vzorná. Ceny mírné.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech.u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny, “jjij

WB“ Boží hroby, "jj
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mooho pochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.
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OVčDL
Vánovs

1804
oededřoHotiehořk
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Eolrý mlzy.u.
EmO ber CE běžnéi odměřené.

Žinilovéšályi šátky.
Snížené ceny. Divadelní šály.

atlasové, vlněné, klotové i
flanelové,

cestovní; překrásné tygrové
vzory.

<=Iz57

Pevné ceny.
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Dobré a vkusně provedené
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Úžasné,
neslýchané,

avšak pravdivé!
Za 3 koruny! Za 3 koruny!

Při svém velkozávodě dopisnicemi zavedl
jsem oddělení pro vyřizování drobných zakázek
za báječně levné ceny, a zasílám franko

W*>pouze za 3 koruny “G
1 vkusnou kasetu dopisního papíru (100 obálek,
100 papírů) a 25 skvostných vánočních, novoroč
ních a uměleckých dopisnic, vesměs novinky. —
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem.

K. Kuba v Jičíně, Čechy.

BF-První 8
strojní kruhárna na zelív Malíně

FRANTIŠEK JANSA
nabízí kyselé zelí jemného řezu a chuti

od 50 kg. počínaje.

Malinský křen
zo svých křenovek nabízí

FR. JANSA,
rolník

a člen spolku křenařů

v Nalíně u KntnéHory.

Jen ten křen, který opatřaje „Spolek křenařů v Malíně“
svým členům zde připojenou ochrannou známkou lze

považovati za pravý malínský,
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Vlivchudobynazdraví*ge AdolfNovotnýNejvětší úmrtnost dětí v Čechách vyka: |
zují kraje hornické a průmyslové (60%/, všech
úmrtí) a volká města (569), nejmenší okresy
hospodářské (309/,). Nejvíce úmrtí dětských

řipadá tedy na rodiny dělníků továrních a
horníků, největší počet dětí mrtvě narozených
na obyvatele velkoměst a to hlavně chudina.

S dětskou úmrtností kráčí soudobně vý
vin a zmrzačení chudé mládeže. Odvodové
statistiky celé Evropy podávají důkazy přibý
vání neschopných branců. V Rakousku bylo
r. 1868 ku zbrani neschopných 29269, počet
ten do r. 1901 stoupl na 70%. V království
Českém bylo v letech 1896—97 pouze 2879,
uznáno schopnými; největší procento neodve
dených mělo příčinu v povšechné slabosti,
zmrzačení a nemoci nevyléčitelné pozorovány
hlavně u mládeže krajin chudých. Českomo
ravské vysočina a Pošumaví vykazují největší

+

Soáj k svému!
Žádné cemníkyilustrované; sa
to všem důst. pp. kněžím pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských 1 dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řetězy, ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di

v Týništi nad Orlicí,
továrnakoberců, přikrývek nábytku atd.

oznamuje, že Be pro chrámy Páně při nynější
zimě nič tak nehodí, jako kokosový koberec.

Jest levný, trvanlivý, teplý, netrpí vihkem a
rychle vysýchá, nepůsobí břmot jako podlaha a
na nerovné dlažbě 8e neláme.

Též není vhodnějších dárků vánočních, než
zboží kobercové a přikrývkové z této továrny.

SRB PRA

Kostelnínáčiní«
Ba“ vlastnívýroby"Jí

v hojném výběru má na skladě

Kašdéhodiny di r anči ak,
očet hlnchoněmých oproti krajům hornatým sou řádné M 4,

kle průmyslem bohatým; podobně v počtu Pasiron ny)o hodinářský a slatnický sávod
choromyslných od dětství zastoupeny jsou
nejvíce děti chudiny 8 to hlavně velkoměst.
Na vysočině Českomoravské, na Kramlovsku
a Pošamaví je největší počet kretinů.

Kolébka dítěte jest spolu kolébkou jeho
mrzačení. Ubohé robě nebadí vždy andělským
svým zjevem v ustarané chadobné matce lásky;
matka má někdy sotva času, aby podala malóma
křiklonno vyschlý pre. Tu pak v plátně zaba
lený brambor neb různé uspávací prostředky
utišají nemlavně. Přistoupí-li k takovému pě
stění ještě dědičná zatížení, zvláště tuberkulosa
a alkoholismus, jaká bude fysická budoucnost
mládeže?

Pití lihovin mezi mládeží není dnešní
dobouúkazemvzácným.Alkoholuaťvjakéko J A N H LO Ů Z E K,
liv podobě dostává se dětem bohatých i chudých, výrobce kostelního náčiní.
ba v krajinách hmotnéhoi daševního úpadku : Praha, ul. Kar. Světlé č p 206, . . “ . .

přes polovice dět chudých pije lihoviny.klenička piva, vína, čaje atd., na niž se lec- Staré předměty pečlivě opravuje a znovuv ohni zlatí a střibří.které dítě zrovna třese, u inohých rodičů
Mnohá odporučení po ruce. Ceny výrobní.

ručí se roky v .
a oprámý Ceské Ořebové.

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných uenání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

- Výhodnépodmínky platební bee svý

VOD OD DODO BUDE0000700000070 D000800000002000 BNONOVÝHOLOHHO
VO0-0000000000000000000000DDOSODODOO0DDOODOONOOOYOODOOOOOODOOOAODONODOCDDOOA

196.8837977.6187:0.0-9-0DID.0000.000DDDTDDD00000000800002020000TONDACATO

ovšem není alkoholem. Nádenici v nejchudších
krajinách o nízké mzdě spotřebují ročně přes
1 hi kořalky, čímž se degenerace (zrůdnost) po
tomstva stává zhoubnější. Dětí pijáků bylo v Ce
cbách celkem 55-876,příbližně na rodinu jednoho
pijáka 2—7 dítek a to nejvíce duševně neb

Da:2)

=!

K
x

Ztělesně zakrnělých.
Na nedospělé děti vedle toho zhoubně

působí namáhavá práce. Chudoba ovšem cti P

neubírá, ale práce zvlášt tovární, do níž jest i

2
Z c

mládež chudobou hnána, ta děsivě často pů
sobí na tělesném i duševním vývoji její. Z HX
T chaodobsých rodinách tkalcovských, v nichž
kafíčkoblavní„potravou,“bídněseděti vlekou 9 ti- 8 “
životem atd. Takto mrzáků duševních i těles- DXG A" s 8 »É
ných na všech stranách přibývá. Dobročinnost » AŽ HB
lidská nehledíck povinnostemstátů již mncho » B B -a
vykonala ve prospěch rozumové výchovy chu- AS M A) = ES XS
dého opuštěného dorostu. Zde otvírá se lidu- k by 9 2a 358 8 Bb k
milůmv každýčas kus polek zásložnéčín | 55s SM = SR U DS
nosti sociální. O vlivu chudobyna zmrzačení ; , z < E z W s 82
dětí obšírnějí Jíčeno jest v Lidových rozpra-| © JmryoaPapla anedom M léto uastávající j< 53 BBS"5“ Bom
vách lékař. č. 36. doběvelect.P. T, obecenstvuku provedenífoto- DI vá NBĚ P 8 = = »E

— grafickýchobrazůvšechvelikostía všechzpůsobů “ JE E BB,5 =$ ty = B s +
nejchvalnějiznámýzávod; J. F. Laughane,c.ak. DE| M5 Ba a BS é 7 »Á

dvorní fotografv Praze, Vodičkovaulicečís, 37. $ Jjk 3 = E88 28 B = Ě
Král, Hradec. Plzeň. ©Budějovice.- D4 A "0 BĚŤŠŘA 9 " 8 éPEPE jest nejlepší dýmka E o T kar č

NÉ 8 novédoby. S; EZEPPE =) Ň
Čisté, příjemné,

lékařsky doporučené
kouřeni.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostáni

| vers obohodchŠÍ Zboží lůžkového.

ý
s dýmkami Po

APS| vRakouskoUhersku.| 38 Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.
První česká továrna

ZÁKONNĚ
CHRÁNĚNO, dýmek| m ©Uplné výbavy nevěstám.

PAT RI Á Á, Patrnáash |:| I Aeon oa daena a franko.

JAN OTOUPA V PRAZE,
Wáclavské náměstí 32.

-- w Jaroměři. - 
Založeno 1842.

Baf“ Cenniky zdarma a franko. "ji

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradoi
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.



všech moderních vzorů a

ve vlastní dílně.

Obchod
umělecký a papírnický.

všech možných druhů, olejomalby a umě
/lecké reprodukce. Sochy všech velikostí,

/kHže, římsy,lištya různé uměleckévýrobky

Veškeré druhy papíru,
psací, krealicí a školní potřeby, alba, kassety,
nížky modlitební, obrázkové a obchodníatd. atd.

— DOPISNICE —

voskové
i polovoskovévičky kostelní

doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradei Král.
Na- Stary solidní český závod, založenýr. 1809 a doporučený-pmOrdinar. listem nejdůst. bisk. konsistoře v Hradci Králové

z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svičky oltářní z čistého vosku vče
lího i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejjemnější druh kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.

38 Zvláštní nabídkouna přání ochotněse poslouší. "jk

hraběte Coudenhove, c. k. místodržitele v královetví Českém.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškodly, faráře ve Yýprachlicich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj oBvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů u kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se na požádání franko zašlou.; nan
TONNNNENANENNENSNENNENENENEKENNI

PL

Pravé, vyleželé burg.
i s ———
=— WIIO mmm

(z vlastních vimc nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt (lo
jednoho hektolitru, litr za 80 hal,

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mólníka.

Velký vÝDÁT
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KALIS
bodinář azlatníi.

vRychrevé n. K.
přísežný znalec .
c.k. okr. soudu |

-Obrázkové
cenníky zašle.

skvoatů, svateb.
darů, kapesních
i nástěu. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

ZE
A

Ze

r
ČER

S
Au

2Oo

TVERO

SČSČEČTplEETEZ

DRD

CRYeko

—
č

ee



fnserty se počítají Ierně, :
Olmovavychdsív pátek u poledne. Ročník VIII.Číslo 52. | Předplatnénat bz 450 + |

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!

OBNOVU:!
Předplatné obnáší:

čtvrtletně 2k50h
pololetně . 55k
celoročně -< - „10 k

do Německa celoročně . 10 k 52 h

do zemí balkánských |. 11 k
do Ruska. „dik
do Ameriky „11k 56 h

Předplatiti možno počínajíc kterýmkoliv číslem.

OBNOVY

Maličký narodil se nám.
Přišel jako nuzné, malé děcko k útěše

slabých u strádajících a na výstrabn mocným
a pyšným. Svět ponižených zajásal, když poznal,
že jemu v první řadě platí úsměv Božského
děcka; a v obci slabých, pokoraých, chndých
duchem nejkypřejší půdu nalezlo sluwěkrá
lovství Božího. Ten maličký ovládl bez meče
celý svět a Jeho prostá družina přemohla
mocné a učené. Paprsek hvězdy Betlémské
plným jasem ozářil nejprve opovržené; spása
a klid lidstva počala se zdola a od prostomy
slných učili se stěžejným základům moudrosti
učenci. Jediná věta evangelia dovedla rozjasniti
ponurá srdce více uež všecka vysoce vyspělá
klassická kultora, neznajíce cíl, za kterým
vlastně staví. V době, kdy světská osvěta se
rozvinula v rozmach kolosální, byli lidé nej
nešťastnější, takže ti, kteří byli dobré vůle,
sami uznali, že kouzlo pravého štěstí nespo
čívá v pyšném sebevědomí a marnostech svět
ských, ale v pokorné, dětinské oddanosti
k Nejvyššímu a v naději na odplatu nepomí
jející. Ten, který se stal z lásky k lidstvn ma
ličkým, který sám byl tichý a pokorný duchem,
připomínal svým věrným, že nevejdou do krá
lovství Božího, nebudou li jako maličcí.
. Šťastný národ ten, který v pokoře uznal

lidskou slabost a nedostatečnost a klekaje před
Betlemskými jeslemi, poznal v Maličkém Nej
mocnějšího; k jakým vítězným triumfům da
ševním byltakový lid veden právě sebezáporem,
pokorným sebezpytem a uznáváním nestateč
nosti lidské! A Maličký, před jehož jeslemi
poddaní k zemi se skláněli, z prachu povyšo
val nuzné, vlóvaje do srdcí blaho duchovní a
přidávaje šťastný život na zerni.

Nemosíme pro příklad spěchati daleko.
Představme si oslavu Božského děcka za zlaté
doby země české. Obrovský chrám Svatovítský
ozařaje množství slavnostních světel. Arcibiskup
Arnošt z Pardubic, opíraje se o berlu pastýř
skou, přistupuje s velikým počtem jiných
hodnostářů církevních k oltáři; jest to muž,
jehož jméno jest po jménu papežově v celém
katolickém světě nejznámější a nejslavnější.
Blíže oltáře usedá v císařském hávu sám Otec
vlasti, jejž papež korunoval na vrchní světskou
hlavu Evropy a ochránce křesťanstva; kolem
něho dlí vsvatém zanícení dvořanstvocísařské
i královské. Chrám naplněn tisíci věřících
všeho stavu. Počíná zpívaná mše svatá prová
zená jásavou oslavou narozeného Bohočlověka.
Již přezpívána epištola; císař a král vstává
se svého místa, pokorně pokleká před oltářem
a za čest si pokládá, že může čísti evangelium:
„Vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl
popsán celý svět.“ Za hlubokého ticha dle sv.
evangelisty Lukáše čte císař, jak porodila Panna

Redakce a
administrace

v Hradoi Král.
Adalbertinum.

Bohočlověka a položila ho do jeslí, nenaleznuvší
místa v pohostinném doma. Abyli v té krajině
pastýři ponocujíce a stráže noční držíce nad
stádem svým. A aj anděl Páně stál vedle nich,
a jasnost Boží obklíčila je, a báli se bázní
velikou. [Iřekl jim anděl: Nabojtež se, nebo
aj zvěstují vám radost velikou, kteráž bude
všemu lidu; nebo narodil se vám dnes 3pasitel,
jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově. A
toto bude vám znamením: Naleznete nemlav
ňátko plénkami ovinaté a položené v jeslích.
A hned bylo s undělem množství vojska ne
beského, chválících Boha a řkoucích: Sláva na
výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobrá
vůle. — Za čtení každý s blubokou vděčností
přemýšlí o dobrovolném ponížení Krista, každý
rozjímá o zvláštním vyznamenání nuzných pa
stýtů, jimž z vůle Boží nejdříve jest zvěstován
příchod Děcka samými anděly. V této chvili
všecky vysoce postavené osoby zapomínají na
svou moc; každý by chtěl náležeti du řady
oněch pokorných, nazných pastýřů po nichž
Božské nemlavuě nejdříve ručky své vztaho
valo. Za jediný úsměv Božského děcka dali by
všecky své hodnosti. I nejprostší občan se cítí
povznešen; srdcem všech vane křesťanská,
oduševnělá láska druha k druhu. Nastává po
zdvihování; vroucí zbožnost sklání Kolena
všech bez rozdílu k zemi. Duší vane nadšené:
„Hossana'!“ Sláva na výsostech Bohu! Sláva
Děcku, jež k vůli lidem v prostých jeslích vo
Jilo první příbytek a které z téže neobsahlé
lásky sestupuje znovu do společnosti svých
věrných.“

A jako v Praze tak v celých Čechách já
savé zpěvy se nesou k trůnu Nejvyššího; v tom
okamžiku duše každého se snaží připodobniti
se k onomu Maličkémo. Žádný titul nehřeje
v těchto posvátných chvílích srdce věrných
Čechů tak jako sladké vědomí, že se mobou
nazývati dětmi Božského pacholátka, Celá česká
země jest velechrámem provanutým zbožnými
chvalozpěvy lidí pokorně klečících před jeslemi
Naroz-ného.

Ó poesie vánoční doby Xarlovy! Jakým
svatým žárem jsi plnila bruď věrných Čechů!
Těžko vžije se blaseovaný moderní člověk
v ono nadpřirozené kouzlo štěstí, jež tehdy do
zasněžených chat s hlaholem zvonů půlnočích
vanalo, Vizme zpěvy advetní a vánoční, jež
prostičkými slovy vyjadřovaly tehdy lásku nej
něžnější k Jezulátku! Zpěvy ty, jichž krásným
melodiím dosud svět se diví, zaznamonávány
zlatými písmeny na drahocenných pergamenech,
jsouce výmluvnými svědky tehdejší vroucí
zbožnosti. A jak byl tenkrát nárcd náš vše
stranně šťasten! Za to, že bylo tehdy. Čechům
nejmilejším ideálem vroucně oslavovati Krista,
povýšil Bůh zemi naši na panovnici národů;
v polické síle, kultaře a bohatství žádná země
sousední se naší vlasti rovnati nemohia. Že
Čechové hladali nejprve království Božího a
spravedlnosti Jeho, bylo jim na pozemském
blahu měrou nejštědřejší přidáno.

Leč přišly časy drsné; pod pláštěm „re
formace“ lid o pravou víra olupován a učiněn
otrockým nástrojem mocných. Lid, který byl
nucen vyznávati vždy takovou víru, jakou měl
jeho pán, upadal do náboženské lhostejnosti;
přemýšlel víc o svém nekřesťunském ujařrení
než o Kristu, Jejž ma šířitelé protestantismu
jinak ličili než církev katolická. Žilv ovzduší
nepřirozeném, nesnesitelnéro. Místo zbožných
zpěvů zaznívaly z úst jeho kletby. Šířitelé
Nřeformovanéhonáboženství“ pomáhali panstvu
utahovati nekřesťanská pouta, jimiž ruce ne
volníků byly svázány. Zaznívala o vánocích
zase slova: „Pokoj lidem dobré vůle“, ale od=
rážela se od srdcí schladlých bez účinku.
S vánoc setřen posvátný, poetický pel, jenž
dříve tolik blažil.

Nejtrapnější vánoce nastaly, když se na
trůn Karla IV. vetřel sobecký a rozmařilý ci
zinec Bedřich falcký. V Praze nejprve vyko
nána „úprava“ chrámu Svatovítského k váno
čnímo hodu. Památné sochy a obrazy svatých
se stěn a oltářů shazovány, hroby zemských
patronů o své cenné okrasy olupovány. Kosti

českých světců i jiných svatých, jakoži králů
českých po dlažbě rozbazovány a pak spalo
vány. Na „očištění“ chrámu dohlížel helvetský
dvorní kazatel Bedřichův Skultét. A samo české
panstvo pomáhalo ochotně ničiti kulturní dě
dictví po slavném Otci vlasti. Když se přece
někdo proti tomuto barbarství ozval, odbylho
reformovaný Sku'tét: „Vy, latherání, zapácháte
kacířstvím.“

"© Tohle reformování kostela počalo 21. pro
since (1619) a pokračovalo ge v něm až do
štědrého večera (24. t. m Taková byla pří
prava na Štědrý den dle vkusu náboženství
helvetského. I nápisy ve zdech otlučeny a
malba porušena. Co budovaly věky s nákladem
obrovských obnosů peněžitých, to v uěkolika
dnech na rozkaz cizinců ochotně zničeno. Po:
dobně pastošeno i v chrámu Všech Svatých a
vkostele jesuitském. Nadešla oslava Božihodová.
V presbyteriu chrámu Svatovitského postaven
stůl s dvanácti židlemi. Na stůl postaven veliký
koláč s číší. Bedřich se svými dvořany a pány
českými zasedl k stolu. Každý si uloril kus
koláče a trochu vína upil, Tohle měla býti
oslava Narozeného; to měla býti nahrada zu
mši svatou. Pražský lid, který se tehdy v hojném
počtu sešel popatřit na reformované obřady,
zaslzel bolestí, když poznal, jak se nyní Kristus
oslavuje; mnozí se ozývali, že to jest rouhání,
ale Skultét hned z kazatelny dokazoval, že
jest kostel očištěn ode všech model pohanských
a od pověr; zkrátka přesvědčoval přítomné,
že so timto způsobem provádí jen chvalitebná
reformace.

Když Thurn Bedřichovi domlouval, že ta
kové pustošení přece již z opatrnosti konati
neměl, odpověděl Bedřich, že učinil jen to,
k čemu jej přiměli — čeští páni. Aby pak
reformovaný panovník pobožnosti vánoční do
vršil, pořádal taneční zábavy. Netajeny hněv
lomcoval Pražskými katolíky i lutherany, když
viděli novemóní hody vánoční,A a venkov
uebyly svátky poetičrější; hlasite kletby se
ozývaly z úst vydíraných měšťanů a sedláku,
kteří poslední krvavý groš musil vydávati
na obobacení lehkomyslného Bedřicha a jeho
nohsledů. Když se na venkově dověděli 0 vá:
nočním řádění krále vetřelce, zdvojnásobil se
hněv národa.

Srovnejme nyní, jaké byly u nás vánoce
za vlády Říma a jak se slavily, když zavládla
protestantská „reformace“. Zda-li pak ta pano
vačná šlechta, která do země takového vládce
přivedla, byla v skutku nadšená narozením
Maličkého? Zda-li pak skutečně hořel v jejím
srdci žár vroacího citu náboženského? Tojistě
nebyla Šlechta v pravdě křesťanská, která tro
pila u nás intriky zcela pohanské, která aví
rala lid jhem otroctví a 0 poslední Broš vlastní
krajany odírala; nebyla to Šlechta taková
která by chápala a posilovala city poníženosti
oddanosti a sebezáporu, jež jímati mají srdce
člověka při vzpomínce na jesle Božského pa
cholátka. Cizí mrazivý dech vanul z ciziny
k nám a panstvo mu otvíralo ze sobeckých
příčin volný průchod; pod záminkou nábožen
ské reformace páchalo hříchy do nebe volající.
Maličký byl v skutečnosti opuštěn.

Co by byl řekl Karel IV., kdyby byl
uzřel, jak se s jeho posvátným odkazem
zachází? Ti lidé, kteří k dobru. vlasti
nepřispěli ničím, hanebně šlapali po ideálech
největšího krále českého a odvážili se drsnou
rakou sahati na starobylou, posvátnou poesii
vánoční.

Nyní opět obcházejí náhončí německého
protestantismu klidné české chýše, odvažají se
rváti lidu přesvědčení otců a 3 ním i vnitřní
spokojenost. Protestanté, jichž předchůdcové
v Čechách zapsánijsou v našich dějinách písmem
nejčernějším, odvažují se bez rozpaků znovu
aváděti pokojný lid k pobrdání vírou nejlepších
otců našich. Jaké vánoční hody nám tací apo
štolé připraví, to pozná lid, jestliže jejich hlasu
poslechne a může poznati již nyní z minelých
svýchdějin... .

Radostné zpěvy vánoční za nynějšího času
okouzlí a posvátným plamenem nadchnoou jen



jrdce oěkterá, Jen duše ponížená,
pochopí tajematví evaté noci; a právě kvítko
pokory jest nyní hylinou převzácnou. Pýcha
nezměrná ovládla svět; hrdé spolehání na vlastní
bystrost zatlačnje vzpomínky na poníženého
Maličkého; ale jakkoli listy zaznamenávají
každodenně nové a nové trinmfy lidského dacha,
jest lidstvo stále a stále nešťastnější, poněvadž
mu schází Maličký a jeho pokora. Myslí-li
mnozí učenci, že světa dají pokoj a Štěstí bez
Boha, mýlí se velice; každodenní zkušenosti
je poučují, že se snaží nad lidskou schopnost,
nad sílu Bohem vyměřenou a že jen pokrok
požebnáním Božím provázený může lidstvo
v pravdě oblažiti.

Pýcha sahající do nebes sama sobě jest
kletbou; lidé o Krista se nestarající staví ve
likou Babylovskou věž, ale v zápětí je stíhá
zmatení jazyků a tma, v níž se nejistě tápe.
Moderní lidé zastřeli si slunce rozumu a při
umělých světlech lidských každou chvíli se
dostavuje zmatek, nejistota, pohromy. Hastou
clonou chmur zastírají lidé nenábožuí svatou
zář, jež plane od prostých Betlemských jeslí.
Ale to se stalo jen nu chvíli. Až se lidstvo
ocitne v největší zbědovanosti, zatouží všecko
po záři hvězdy Betlémské znovu. A zář ta
prorazí vítězně mlhy, zžehne křídlu nesmyslné
pýchy a zjasní tráře lidí dobré vůle. A jest i
nejvyšší čas, aby lidstvo prohlédlo. Frázovitá
hrdost, která se necnce skloniti předMaličkým,
natropila v lidstvu zmatků a neštěstí již vr
shovatou míra. Nuž tedy vzhůru do Betlema,
poklonit se Maličkému v pokořel Čím více se
mu připodobníme, čím níže čelo své před ním
skloníme, tím většími nás učiní, jak toho
příklad máme na našich zbožných předcích.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 22. prosince.

(K řešení „rovnice o doou nesmámých“ čili ještě
dále o sálešitostech Svatováclavské sálošny.)

Pončný obraz ze života naší doby „Roz
vrácení Svatováclavské záložny“ doposud ne
překročil první stadiom sensačního svého vý
voje. Dodnes není zjištěna nejpřednější a mejdů
lešstější věc v celé té sálešilosti: není totiš určitě a
definitivně. konstatováno, mnoho li obnáší skutečný
rozdíl aktiv a pasiv nešťastnésálodny. Číslice tato
jest jediným a správným klíčem k rozřešení
této záležitosti. Poněvadž pak se úředně kou
statovalo, že k několika milionům vkladůt. j.
pasiv záložny nedostavnje se nikdo prokázati
své právo na jejich vlastnictví, (to se nestalo
ani za měsíc po úředním vyzvání, aby tito ne
známi vkladatelé se přihlásili, to neučinili ani,
když bylo další záročování peněz těch sníženo
na '/,/,), proto jest dmesskutečný stav poměrů
Svatovávlavské záložny doposud ještě nejasný.

(O FEUILLETON,©
Štědrý večer samotáře.

KreslíJosof Váňa.

„A slovo tělem učiněno jeat
a přebývalo mezi námi.“

Jan 1, 14.

Byl mužem prazvláštním, I jeho přátelé dů«
věrní kroutívali nad ním často hlavou a se zná
mým posuňkem v obličeji u s významným pokr
čením ramen říkávali: „Podivín Samotářle

A byl jím a nemohl za to. Svět jeho byl
jiným než svět jeho drubů a svět lidí ostatních.
Žil jen sám sobě, svým myšlénkám a zásadám.
Ostatní bylo mu lhostejno. A nebyly to snad
myšlénky blouznivé, nebyly to vidiny, fantasie,
blouznění, byly to zásady zkrystalisované, vyhrá
něné, trudem života vybroušené a trpkou zkuše
ností a častým sklamáním zhuštěné,

Ač už měl čtyřicet dvě léta ve knize života,
byl stále na tom nejnižším stupni v úřadě, Nesl
to trpce, ale nikdo neslyšel ho zareptati,

Samo sebou se rozumí, že musil zůstati
svobodným. Radostí rodinných a radostí lidí bo
hatých neznal, celý jeho život byly knihy, pře
mýšlení a vzdělávání sebe, A stále měl za to, že
toto jeho vzdělání musí býti uznáno, stále doufal,
že jeho práce musí býti někým oceněna, ale marně.
Žádosti o místa lepší byly mu vraceny stále se
strašnou onou poznámkou: +Obdržel jiný .. „«

Jako uštknutí zmije pálila ho vždy tato slova,
když třesoucí se rukou roztrhl obálku a obrejlené
jeho oko spočinulo na tom strašném vyřízení.

»Zase nicle povzdychl vždy jen trpce.
eZase nicle šeptsli si jeho kamarádi a v ta

kových chvílích neodvážil se nikdo ani promluviti
naň Viděli bolest jeho náramnou. Poznali to na
jeho tváři.

„Proč pak nejdeš na to úlisně a v rukavičkách

domnělého achodka jsou „pouhýminepravidel
nostmi a nepořádky v knihách záložoy“, nebo
jest-li skutečně mají majitele, dotad jest
veškeré theoretické povídání o sanaci Svato
václavské záložny zbytečným a předčasným
blouděním ve tmách.

Měli jsme za svou povinnost na těchto
místech z tohoto jedině a nepochybně správ
ného stanoviska vysloviti některé poznámky
k neblahé afoře Svatováclavské záložny. Pokud
jsme byli pravdě na stopě, nebo pokad nás
k omylům svedlo srovnávání úředníchzpráv —
my totiž na klepech nekombinovali — ukáže
další badoocnost. Že však je správným náš
blas, aby v celé doposud novyjasněné záležito
sti zachován byl klid a aby 8e v ní jenom 86
skutečnými fakty a ciframi počítalo, to se jit
dnes vyvrátiti nedá.

Když se dnes chladně a klidně o celé
věci uvažuje, ta jest docela jasně patrno, že
není tak nedozírně hroznou, pak-li se na ni
mušné patří. Kdyby totiž i k nejhoršímu mělo
dojíti, kdyby septotiž najednou k celé té řadě
milionů, k nimá se dnes nikdo nehlásí, doposud
nezvěstní majitelé přihlásili, obnášel by prý
schodek dle nesprávně vedených knih celkem
okrouhle 6,000.000 K.

Zůstaňme klidnými také i v tomto dle
nynějšího stavu patrné nemožném, třebas nej
horším případě. Téchto 6,000000 K připadlo
by dle zákona a stanov záložny ubraditi okrouhle
3000 členů záložny. Z těch mnozí z úvěru zá
ložny po celá leta bobatli, těčili a bez záložny
té byli by mnozí tím, čím byli, než li jim zá
ložna pomohla. Nechceme to uapsati. A kdyby
těchto 3000 členů muselo i celý dnes domnělý
a nezjištěný schodek ubraditi, tedy by průmě
rem ns každého připadlo platiti 2000 K. To
není sumou tak závratnou, aby ji členové sami,
dle svých majetkových poměrů jeden víc a
drubý méně a dle užitků a úvěru, jež jim zá
ložna po leta poskytovala, nemohli dobrovolně
uhraditi, kdyby se o to skutečně starali a kdyby
byli ibned po prvním zbytečném poprasko
věřitele sami dobrovolně upokojili, že se 0
urovnání nepořádků v založně panujících sami
postarají a že to zaručují.

Toto prohlášení bylo by okamžitě každou
možnost povidání o konkarsu znemožnilo a
celá dnes ještě nejasná záležitost klidně by se
brala v před.

Ale na místě tohoto přirozeného a vlast
vího zakročení členů záložny, z nichž ani je
diný nemusil býti zničen, kdyby byli se o to
starali, aby vkladatelé byli do rozluštění ci
ferních záhad upokojeni a uklidnění, nastal
chaos a zmatek, jehož příčiny leží především
v tom, že ve výbora Svatováclavské záložny
nenacházelo a uenachází se dostatek hlav, jež
by byly způsobilými ne s miliony, ale se
stovkami cizích peněz moudře a dle stanov
počítati.

Na mistě, aby klidně a chladně, jak jest——ě————">
jako jiní. proč pak neobneš trochu patolízalsky
hřbet? Proč pak nehledáš taky někde nějakou
protekci ?« odvážil se kdysi jeden jeho přítel mu
raditi,

Máchl jen rukou a mrzutě zabručel.
»Nejsem pro to,« dodal po chvíli hlasitě,

»nemohu za to, že mám v zádech příliš tuhé
obratlea že mám za strýčky jen samon žebrotu.«

oVe světě to však jinak nejde. O nebroušené
diamanty nikdo nestojí, Každý sáhne jen po fa
lešných, když se mu nastrkují ve vyšňořených
pouzdrech a když jejich falešný lesk se ještě zvy
šuje umělým osvětlováním.«

»Vím to, vím, ale nemobu za sebe. A konečně
uznání a odměna světa není vše. Můj život jest
život v mé duši, má odplata jest v mém nitru a
o ostatní nestojím . . =

A při těchto slovech zabořil se zase do práce
jako soumar a když práci skončil, chytil hůl a
klobouk .a už byl v přírodě. Tam byl jeho domov,
tam -bylo jeho blaho, tam bylo jeho nebe. A tak
činíval každý den v zimě v létě. A zastavil se nad
každou travičkou, zadíval se na každý lupínek,
zadumal se nad každým kvítkem a zamyslil se nad
každým červíčkem. A u vytržení zadíval se na
zabarvení nebes na západě a nepozoroval ani, že
už dávno večernice se rozhořela. Jen oko mu ji
skřilo, jen dech se zrychloval.

»Še ze světa jiného, do tohoto se ochodí,«
litovali ho kamarádi.

eSamotář|Podivínl«

. o
. .

Byl Štědrý den.
Samotář vrátil se z obvyké procházky. Nebe

bylo jasno a průbledno jako křišťálováproblubeň
jezera a jiskřilo na všech stranách nesčetnými pla
meny hvězd. A vzduch byl tak čistý, chladný a
ostrý, že až dech v prsou zarážel. :

»Štědrý den tedy dnesla zabručel a rozsvěcel
mechanicky lampu.

»Večer meditací a reflexi..! Ďas to sper.. I

vždycky ve všech finančních záležitostech
třeba, bylo počítáno, začalo se — tlachat!

Nejprve, že prý reality záložně patřící
nemají daleko ta cenu, do které se odhadly.
A dnes komise reality ty odhadující ukázala,
že cenu oan i po nejstřízlivějším odhadu mají.
Nyní se zase tlachá, že se na ně za tu cenu
nenajde kupec, že se musí tudiž prodati pod
cenu. Kdo pak takovéto nesmysly povídá?
Vždyťje není třeba prodávat! Sta vkladatelů
se spokojí, když se jim dá za jejich peníze
v záložně postap oněch bypotek! A oběma
rakáma je vezmou V záložně brali 4 procenta
úroků a zde by dostali půl 5, 5 a ještě snad
více procent.

Dale se tlachalo, že pasiva záložny ob
nášejí sumy, jež ani dle nesprávné bilance
v záložné Svatováclavské nikdy uloževy nebyly.
A slavný výbor, ač jest sa pořádek v záložně
panující solidárně zodpovědným, ke všemu
tomu mlčel. Schodek byl dnes větším a zítra
menším a kde jaký tiskový orgán, brál ei se
záložnou hotovou „kopenou“. A ač od smrti
Ortovy, kdy se „oficielně“ na nopořádky v zá
ložně panojící přišlo, minula celá tři čtvrtě
léta, neví ve dodnes, juký jest vlastně stav její,
Jenom to jisto, že není takový, za jaký ho po
važoval slavný výbor. Tep hrozný poplach, te
děsná paniku, to zuření zlé famy, to všechno
mohlo býti české veřejnosti ušetřeno, kdyby
byli zodpovědní za to pánové střízlivě počítali.

Jedná se o to, zjistiti, mnoho li vlastně
re svých aktiv záložna vkladatelům není v stavu
vyplatiti. Dále jedná se 0 to, zjistiti, mnoho-l1
za schodek ten ručící členové nejsou © stavu
ubraditi.

A z toho jedno ani druhé není dodnes
projednáno a zjištěno, drohé proto, poněvadž
není zjištěno první.

A oa místě, aby se zjistilo, co vlastně
schází; na místě, aby se veřejnost ubezpe
čila, že členové záložny vlastně jsou Bi vě
domi svých povinností, podniknuty neznámo
Jakým právem a neznámo ze které strany
předně nucení duchovenstva, aby mesnámýde
ficit záložny uhradilo; nuceni vkladatelé, aby
k úhrade přesně nezjišťěnéhoschodku slevili 20%,
ze svého vkladu- Zde postaveny zákon, právo,
úvěr, pořádek, zkrátka všecko vzhůru pobama.
Duchovenstvo a vkladatelé byli nuceni, byli
honění, zejméra ovacemi p. Dra. Scheinera,
aby skladuli 8e na něco, co vlastně dodnes
není zjištěno a ©iferně prokázáno. Nesprávně
a nepravidelně vedeným knihám záložny nelze
dodnes věřiti,

Dr. Scheiner okládal veřejnosti — ducho
veoetvu a vkladatelům — řešiti rovnici ne ©
jedné neznámé, ale ihned o dvon neznámých.
Ono jest totiž nejen dodnes neznámo, mnoho-li
skutečně schodek obnáší, ale ono jest ea druhé
neznámo, jest Ji dle zákova za schodek ten
ručicí členové záložny docela snadno nemohoa
ho sami vyrovnati. Koma třeba pomoci, tomu
pomoci zejisté br se dostalo.

Avšak pokud známe seznam členů Svato

o,
Vždy mi to leze do hlavy jako včely do úlů...
A bzučí a šumí a rejdí to tam zrovna také tak...«

A samotář mávl rukou, jako by ty dotěrné
myšlénky zaplašiti chtěl, Postavil samovar a počal
vařiti Čaj,

«Velká hodina, vznešený okemžikl A lidstvo
stále jako krtek! Slunce spravedlnosti vzešlo a
lidstvo zavřelo oči. Ryje dál v temnostecb, světla
se štítía ...

»A světlo v temnostech svítí a tmy ho ne
pochopily, neobsáhly .. „=

A samotář vléval čaj e přiléval do něbo
trochu rumu.

»Zas mne napadlo evangelium toho apo
štola lásky .. . ! Ku podivu . .. ! Mám bo tolik
rád... | Taková závratná bloub je v těch jebo
slovech a zas takový jas, tekové teplo, taková lí
beznost, že až srdce poskočí . -.. Je

+Apoštol lásky! — Láska — toť jeho listy,
toť jeho evangelium. A proto chosnad Mistr na
zval s»miláčkem.«

— »Nejmilejší, milujme se vespolek, nebo láska
jest z Boha. A každý, kdož miluje, z Boha se
zrodil a zná Boba. Kdo nemiluje, nezná Boha,
nebo Bůh jest láska« . . 

Semotář povzdechl a zamyslil se.
»File odplivl najednou. — »Až se člověk

zachvěje. — Mistr samá láska, jeho učeník samá
láska a následovníci... 2le

A samotář se rozchechtal, až světlo v lampě
začslo poskakovati

oPaskvil, pravý paskvil... . Bodáky, děla,
rvačky, soudy . . . ! — Na jazyku lásky mnobo,
sle v srdci jed; na tváři úsměv, v nitru nenávist;
na rtech soucit, ale v duši škodolibost . .. Ko
medie, samá komedie a pokrytství .. . Inu ve
světě to jinak necbodí .. .. O nebroušené dia
manty nikdo nestojí, svět chce falešné s Jicoměr
ným osvětlováním...— — —*

— +Nejmilejší, ne každému duchu věřte,
ale zkušujte duchů, jsou-li z Boba; nebo mnozí
falešní proroci vyšli na světla

»Ha, zase mi ten apoštol lásky připadá! Ach



václavské zálošny, kteří s úvěru jejího po leta
těžili, bobatli, dobře se měli, tedy ročet těchto
dobře postavených pánů, jež 2—3000 k v tom
nejhorším případě nezabije, převyšuje počet
těch chudých kaplanů a chudých vkladatelů,
kteří mají na ně ebírati, aby byli boháči a
dobře sitaovani pánové prosti povinnosti ne
omezeného ručení, jež s plným vědomím jako
dospělí mužové na sebe převzali, o něžsami
písemně žádali a z úvěru záložny těžili.

Že tento krok byl v naší veřejnosti možný,
jest ohromnou, strašlivou ranou Vemravníi
motnou stránku našeho českého života; tento

krok podlomil na řadu let důvěru v každý
úvěr, tento krok zahnal miliony českých peněz
do německých finančních závodů a přiměl ka
pitelisty ko koupi cizích papírů. Svatouvácíavská
záložna požívala své důvěry proto. že to byl
ústav s ručením neomezeným, sta lidí uložilo
v ní své majetky jen proto, spoléhajíce, že 0
nic přijíti nemohon a nyní najednou 8e jiw
vyhrožuje docela smýšlenými a ze strany členů
snadno odvratitelnými hrůzami, jest-li prý 20%
nesleví. Proč? Aby celá řada boháčů, kteří
s jejich penězi spekulovali, podnikali, bobatli,
se jim na konec mohla tiše — vysmáti.

Proč pak p. dr. Scheiner a noviny, jež
jeho nehorázné vývody uveřejňají, nestarají
se tak pečlivě o „černé“ záležitosti vlastních
svých stran? Mělnický tajemník Winkler byl
„sokol“, starosta mělnického „sokola,“ proč
pak „bratr“ Scheiner, když je nyní známo, 0
mnoho-li účastníci mělnické hospodářské zá
ložny, jež nejvlastuější vinou „bratra“ Winklera
padla, přišli, proč pak nezavede mezi bobatými
„bratřími“ Sokoly sbírku ua vyrovnání tohoto
zločinu bratra Winklera? Bratří Sokolové,
kdyby jim s takovou přišel, by ho hnali!
Winkler byl „mladočeský důvěrník“ proč pak
„Národní Listy“ a mladočeští politikové ne
vezimou jeho vina za svou a proč dnes již
známou číslici Winklerovy viny ní ochuzeným
nenahradí a mezi Mladočechy sbírku na to
ostrým oaléháním a předstíráním zodpovědnosti
nezavedou? Protože by byli biázní, kdyby
něco takového prováděli, ač všechna škoda ve
případě tomto jest známa.

A k tomuto bodu v afeře Svatováclavské
záložny chtěli jsme dojíti. Napsali jsme zde.
opírajíce se o celou řadu důvodů, že jisté jednání
v afeře Svatováclavské záložny bylo ukvapeností
a zbytečností. A není to pravda? Bylo to něja
kou moudrostí a obdivahodnou předložeností
za naprosto doposad ternných poměrů docela
neobyčejným způsobem zasahovati v záležitosti,
jež se zajisté že docela jinak vyvioov, než-li
jak se doposud hádalo? Vždyť, jak jsme uká
zali, i za nejhorších poměrů není věc tak
strašná, aby se byla nedalu spraviti a potom
bylo by dosti času, aby se pomoblo jonom těm,
až kdo by případně pomoci potřebovali a za
slahovali, Jen klidně uvažajtel

Ve předešlém čísle jsme zde dokázali, že

(O
ano, vždyť právě dnes Štědrý den a o Štedrém ve
čeru čítávali jsme vždy doma začátek jeho eran
gelia ... „s

+To evangelium! Tak divné, tak tajemné,
tak hluboké!! Pravé moře myšlének a naučení!!l«

A samotář přistoupil ke skříni, rozevřel ji a

zanou bibli. Pak vrátil se ke stolu, posadil se,
rozložil knihu na stole a jako by náhodou ro
zevřel ji právě tam, kde chtěl.

— >V něm byl život... .«
"Tak vida. Ten Nazaretský nehledal také u

světa ocenění. Měl život sám v sobě, byl sám sobě
vším... Životbyl v něm.. .«

— « A život byl světlo lidí a světlo ve
tmách svítí a tmyho nepocbopily . . +-— — —*

»Nepoznal a poznati nechtěl a nechce. Jest
mu to odporno, nepohodlno ... — On řekl:
»Milujte i nepřatelyle,ale světu se vícelíbí: »Oko
za oko, zub za zub!l« — Bodáky, děla, rvačky,
soudy.. .«

— >A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo
mezi námi . . .*

Muž samotář povstal, bluboce sklonil hlavu
a ruce složil na prse. A slza pohnutí a silných
dojmů zatřpytla se mu v oku.

*On .... Slovo... . učiněno jest tělem a
přebývalo mezi námi a my viděli slávu jeho, ale
jeho učení, jeho slovo tělem mezi námi učiněno
nebylo, nevtělilo se, nevžilo se ve způsob našeho
jednání a činění... — — —“

+Na jazyku lásky mnoho, ale v srdci jed;
na tváři úsměv, v nitru nenávist; na rtech soucit,
ale v duši škodolibost . . „«

»Bodáky, rvačky, soudy . - „le
"Ó Kriste, kdy i slovo Tvé tělem se stane a

bude přebývati mezi námi, jako Ty, Slovo věčné,
tělem učiněno bylo's a přebývalo's mezi námi...|1«

A muž samotář z hluboka povzdychl, jako
by chtěl z prsou odvaliti mohutný balvan, který
ho tam tížil. A v hluboký ten vzdech vpadly jako
by náhodou zamžené akkordy vzdálených zvonů,
jako ohlas nějaké písně tajemné ze světů jiných,
ze světů lepších, ze světů dokonalejších .. . —

Sezváněliprávě na půlnoční...

na katolické straně u na katolickém ducho
venstva nespočívá výhradní nějaká zodpověd
nost za to, co se ve Svatováclavské záložně
stalo. Daleko větší vina toho nesou činitelé
jiní. „Národní Listy“ vyřítily se proto sa nás
nadávkami, jež jejich „silák v nadávání“ svým
strojem na nadávání na nás vychrlil. Nám tim
způsobil neobyčejnoa reklamu, že by bylo za
tím škoda, proti tomu se obrařovati. Naopak!
Bude nám jenom inilo, když bade na záslužnou

působnst „Obnovy“ dále horlivě upozorňovati.oslouží dobré věci a má to u nás „k dobru,“
jež mu svým časem neopomeneme 8epřísluš
ným úrokem vysázet.

Dnes pak dále přes to, že jest velice
nevděčno jednomu bájíti něco proti desíti, ro
zebrali jsme některé další záhady v afeře
svatováclavské záložny. Máme za to, že jsme
to učinili tak jasně a zřetelně, že nám každý
i nejtíše postižený její člen přisvědčí, že máme
pravdu, když tvrdíme, že poměry její jsou
doposud nevyjasněné, že Bu předbíhalo od ne
povoluných k tomu nutnosti a skutečnému
stava věci.

Nechceme dnes chytati sensací, proč a
že se právě jedná o propuštění zatčených na
volnou nohu, jak samy „Národní Listy“ napo
vídají a že současně sdělují, proč vdova po
defraudantu Ortovi na policii odevzdala celé
své jmění Svatováclavské záložně. Jenom k tomu
poukazujeme, že doposud záložna v konkursu
není, ač již tři měsíce 86 O nepravidelnostech
v její knihách mluví. A to by nebylo možno
tak protáhnouti, kdyby bylo již zřejmým fak
tum, že stav její jest ua vlas takovým, jakým
jej některé listy 4 někteří lidé ličili. Prázdný
pytel nikdy nestojí.

Zajímavo je, že to byli jenom snaživí a
přičinlví advokáti, kdož zdvihali prach, patrně
prote, aby nebylo dobře vidět. A advokáti oby
čejně tam, kde nic není, ani ex offo nechtěji
se meškat, proto jenom chlad a klid, neboť
tomu jejich milosrdenství 4 lásce k neznámým
bližním nevěříme. Snad konečně členové zá
ložny proraloví a budou žádati vědět a uslyší,
o jakou vlastně samu skutečně jde.

To zvěděti jest nejdůležitější. Ostatní te
prve pak již se správně vyvine samo. Tím
však jste v tom nejmenším nehájili nepořádků
e darormností, jež sa ve správě a řízení Svato
václavské záložny děly. Ty nejrozhodněji od
suzujeme. Každý soudný muž zajisté sezná
naši snahu, že chceme se jenom toho dovo
lati, aby celá afera brala se svon „příslašnou
cestou“ a nebyla zatahována z ní stranou. To
nejvíce členy záložny poškodilo a může poškodili,
pak-lí ještě připustí, aby v zál šitosti lé dálu pa
novala a ještě byla ohušťována tma, ješ 0 ní do
posud vládne. Žádáme tedy světlo, jež je žá
doucím, aby konečně přestala oynější nejistota,
při níž postaveny byly skutečné poměry
„vzhůru nohatma“. A to je faktom!

Obrana.
Práce bez ergamisace. List katolické

moderní intelligence „Bílý prapor“ přináší
v odpovědi na článek „Hl. Národa“ delší ú
vahu o zbytečnosti „katolické strany.“ Zmtněná
úvaha zaslouží pověimutí, protože odporočaje
nový taktický postap pro veřejnoučinnost ka
tolickébo klero. Soublasíme s hlavní myšlénkou
této úvaby, že totiš není pro povolání kněze
výhodno vylučovati se ze řad ostatních členů
národa a zakládati mezi katolickým lidem če
ským ještě zvláštní „katolickou“ stranu. Názor
tento jsme v „Obnově“ již po kolik let nepřímo
hájili tím, že jsme nikde nehorovali pro zvláštní
desáton již politickou strana v Čechách. K ná
zoru tomuto jsme dospěli právě po učiněných
zkušenostech při volbách do říšské rady a do
zemského sněmu. Zvláštní katolickou strana
politickou nemů eme zakládati proto, že ji ne
chtí ami církevní krohy ani náš lid. V tom 80
srovnáváme s úvahou „Bílého praporu.“ Za to
však nemůžeme přisvědčiti některým názorům,
které dokazují zbytečnost organisace katolíků
a klera, protože mezi politickou stramou a or
ganisovanoa prací jest rozdíl.

Politická strana často staví prospěch svých
stoupenců nad prospěch celku. Často běží jí
více o zaopatření vlastních lidí nežli o blaho
národa. Nemusili bychom ani daleko choditi
pro důkazy, že pod pláštěm homanity, vlaste
nectví atd. spojují se lidé v Čechách ve strany,
aby mohli provozovati politiku osobního pro
spěchu. Kdyby snad „katolická strana“ chtěla
náboženství poůžívati zu pláštík ku osobnímu
proupěchustranníků podle vzoruostatních stran,
pak zajisté nejostřejší boj proti takovému zne
užívání nábožeaství byl by čestnou povinností
každého opravdu zbožného muže. Jestliže však
„katolická“ strana nemá v úmyslu 4 nesmí ani
své stoupence odměňovati sinekurami a výhod
nými místy, pak ovšem k utvoření zvláštní po
litickó strany v Čechách ani nedojde, jako do
sud k ní nedošlo.

"U nás dosavade lze mlaviti o pokusuor
ganisovati práci ve prospěch liberslismem a
atheismem otřesen“ víry katolické. Nikdo ne
může popírati, že víra jest sice nadpřirozeným
darem božím, ale má býti rozumným přesvěd
čením člověk:. K tomu však třeba stodis a
poučování. Víra není jenom soukromým pře
svědčením, nýbrž musí býti základnou pro naše
smýšlení a jednání. Masí pronikati veškeren
soukromý i veřejoý život. Nutno příkazyvíry
vysvětlovati, přípomínati a applikovati. innost
tato jest půscbivou jenom v krubu lidí nejprv
stejně stuýšlejících, abychom vychovali pomoc
níky a průkopníky, proto zakládáme spolky.
Nic více nežli zájem náboženský musí nás vésti
ko veřejné této činnosti, o jejíž nezištnosti pře
svědčíse každý,kdo měl příležitostoceniti „hmot
ný“ prospěch z dosavadní vefejné činnosti ka
tolického českého klera. Dosavadní činnost
měla za úkol jenom uvědomiti český katolický
lid, aby žádal od svých politických stran také
ohled oa svou víru. AŽ se nám podaří tak da
leko lid probaditi, bode s prospěchem přim
knouti se k ně teré české straně, která ve svóm
progratmu chce uábcženství katolické respekto
vati. Dosud snad bude ještě s výhodou větší
pozornost drobné práci a posílení vlastní po
sice, protože spojenec neuvědomělý a slabý
budí malý respekt.

Jsme tedy proti utvoření zvláštní strany
katolické, ale horujeme o úsilovnější organisací
náboženských buditelů. Každé povzbuzující slo
vo v tom ohledu jest spíše na místě nežli rada
ku ústapu z dosavadní taktiky.

Politický přehled,
»„Českou« odpovědí na německé návrhy Němci

se příliš nerozčilili, ba pochvalují si, že prý se
ani nenadáli takové smiřlivosti se strany České. A
jak ak by ne, když se přesvědčili. s jskou
»opravdovostí«s. zástupci národa českéhozaslávají
se práv jazyka českého. Vžd+f společná odpověď
Mladočechů, konservativní šlechty a katolické li
dové strany moravské na německé nabídky zaslána
byla redakcím pražských českých dzaních listů ve
znění německém. Odpověď tato psána jest hladce
a elegantně, němčinou vzornou, lepší než jakou
sami Němci složili své nabídky.

Věru, je to zvláštní jednání. Tolik se «za
stanci« práva jazyka českého navolají, aby tisková
kancelář dodávala nám telegramy česky, tolik se
páni rozechvěj., když česky psaná žádost jest
z uzavřeného území prosté vrácena, tolik se du
českému nakazuje, aby všude i s cizinou dopisoval
si pouze česky, a najednou pámi samí — vladě a
nepřátelům nušim na smích —posílají sourodákům
svým zprávy německé. Tu neplatí žádná o.nluva,
Takovýmto jednáním podrývana jest jenom váž
nost a důležitost našich národních požadavků;
každý řekne, že to páni s tím hájením nemyslí do
opravdy.

Němci vytýkají »českée odpovědi, že žádá
jazykovou rovnoprávnost v celé zemi české jak
ve vnitřní, taki ve vnější službě; že otázku jazyko=
vou rozšiřuje i na Moravu a Slezsko; že otázka
jazyková musí býti řešena před reformou admi
nistrativní.

Shoda nyní ovšem těžká, ale obě strany
vyslovují aspoň snahu se smiřiti. A vláda slibuje,
povede-li česko německé vyjednávání k příznivému
výsledku, že přeloženo bude těžiště jeho do sněmu
českého.

Zasedání říšské rady bylo 18. pros. odročeno
a poslanci odjeli na svátky. Voličóm nepřivezli
ničeho, neboť od 16. října ve 32 schůzích nevy
řízen ani jeden z předmětů, jež položeny byly na
jednací pořádek. Vinu toho ovšem nelze svalovati
na české poslance. Politika předsedy ministerstva
ši. dr. Kórbra tobo hlavní vinou.

Ve Vídní zase konaly se společné minister
ské porady o rakcuskosuherském vyrovnání,

Novým ministrem vojenství místo odstoup
lého barona Kriegbamera jmenován náměstek
náčelníka generálního štábu, podmaršálek svob.
pán ši. Pitreich.

Uberská sněmovna schválila zákon. proti
vzmáhajícímu se vystěhovalství.

Car ruský udělil milost studentům na Sibíř
vypovězeným.

Z činnosti katol. spolků.
Z Libětátu. Naše křesťansko-sociálníkato

lická Jednota pro Libštát a okolí pořádala v posledním
čase za četného účastenství členů i hostí dvě echůze.
V první dne 16. listopadu přednášel p. Karel Karásek,
spisovatel ze Studence, o Karlu IV. — „Otci vlasti“.
Po pěkné a poutavé přednášce sehráli zdatilo členové
Jednoty p. t. Marie Fišerova, Fr. Bílek, Fr. Janek,
Ferd. Prášek, Frant. a Jos. Sedláčkové žertovnon jed
nosktovku „Horká hodina“. Za odměna pilného na
stndování dostalo se jim hojného potlesku. Ve drahé
schůzi dne 14. prosince promluvil jednatel spolku dp.
Bohuslav Beneš o „spiritiema“. Učinná přednáška jeho
těšila se neobyčejné pozornosti posluchačetva, které



toužilo o epiritiemu, v našem okolí tolik rozšířeném,
něco věcného slyžeti. Potom pobavil nás Člen výboru
p. Josef Sedláček svými rozpustilými kluky ve škole,
kterým se sbromáždění Často srdečně zasmálo. Další
činnosti Jednoty „Zdař Bůh!“

Zprávymístní a z kraje.
K sedmdesátým narozeninám vsdp.

kapitulárního vikářo Msgra dra. Aloise
Frydka. Vadp. dr. Megre Al. Frýdek narodil se
r. 1632 v Krchlebech u Čáslavi. Po studiích gymna
eijních i theologických posvěcen nu kněžství 45. čer
vence r. 1857. Fak se odebral do vídeňského Frintaneu,
t. j. do vyššího vzdělavacího ústavu kněžského u av.
Augustina. Když byl po čtyrech letech povýšeu na
doktora bohosloví, ustanoven r. 1862 ředitelem a ka
tecbetou blavní školy v Přelouč, odkudž povolán r,
1864 do zdejšího kněžského semináře zu profesora
biblického studia etarozákonníbo. R. 1885 sréřen zlo
vutnému prufessorovi úřad opiritnálsky v témž aemi
náti; vyznamenán byl tebdy též udělenímexpositoriu
canonicale. R. 1886 jmenován zkušebním kom:satem
čekatelů farních obročí, r. 1871. bisk. radou Inanž.
eouda a r. 1875 skatečným konsistorním radou A aa
gesaorem. Od r. 1876 zastával roktorát v semináři až
do r. 1880. Za svého rektorátu r. 1877 ustanoven
radon soudu církevního a r. 1874 juenovan kanovní
kem na prebendě Švandovské při zdejším katbedrálním
chrámu Páně. Roku 1889 oburžal uu av. Utce záslužný
kříž „pro Keclesia ct Pontifice“. R. 1890 atal 86 ka
novníkem strážcem a od Jeho Veličenstva poctén titulem
c. k. dvorního kaplana. V roco 1891 stal se biskup
ským komisařem při <. k. gymnasiu zdejším; roku
1894 nově vyznamenán litulem úomacího preláta Jeho
Svatosti a apoštolského protunotáře. V témž roce
gvolen za předsedu pol. družstva tisk. pod ochranou
aw. Jana Nep., o jehož rozkvět si zfskul zásluh ne
malých. Po úmrtí preláta Ejuarda Prašingra zvolen
byl r. 1495 svobodnou volboa přednostou nejdůstoj
nější kapitoly Královéhradecké a dne 26, března r.
1896 byl instalován 7 ndp. biskapem Brynychem,
který vyjádřil ve své řeči tklivými slovy radust, 26
může vděčnost osvědčiti avému bývalému učiteli, da
chovnímu vůdci a svéma generálnímu vikaři. A to
muto krátkému náčrtku nepřidáváme muoho slov.
Každý, kdo 8e s vysokým hodnostářem stýká, zná
jeho skromnou, ryzí povahu, jeho neúmornou práci
do úpadu, nelíčenou zbožnost a hlubokou učenost.

Bůh bo račiž posíliti v těžkém úřadě, jenž nyní po
smrti ndp. biskupa do jeho osvědčených rukou
byl vložen. Své | jubileum oslavil zcelu | tiše.
Z Hradce Králové blahopřáli: Celá kapitula dojem
nými slovy p. preláta Msgra Hamplu gratulovalu
pl. t. panu jabilárovi, Politické družstvo deputací
předsedy kanovníka Dr. J. Soukupa, jednatele
Dr. Fr. Reyla, prof Dr. J. Hejčla, Jednota katol. tova
ryšů, správy bisk. Borromea, Rudolfina, abor proles
sorů bisk. kněž, 83 uináře atd, — Vikariat opočenský

dal skvostnon blahopřejnoa adressu, podobně vi
kariát Pardubický atd. Redakce t. I, volá nejapřímnější:
Ad multos annoa!“

Zprávy dlecésní. Ustanovoni json:
p. Jos. Krajíček, kapl. Pardubický, za faráře do Vo
sic, p. Frant. Kutnar, far. v Javorníku, za faráře do
Pilníkova, p. Váci. Zůrnig, administrator, za děkana
v Labském Týnci, p. Ant. Zámečník, za fundatistu
v Praskačce, p. Otok. Radouš, fundatista Kyšperecký,
ga administr. do Nekoře, p. Jos. Scheitz, koop. v Dešt
ném, za aduinistr. do Kačerova, p. Fr. Vašíček, koop.
Kačerovský, za koop. do Deštné, p. Frant. Víša, ad
ministrator Boušinský, za koop. do Oubislavic, p.
p. Frant. Kratochvíl, kaplan v Záboří, ze kaplana do
Červ. Kostelce, p. Joa. Knauer, kapl. v Kocléřově, za
kapl. do Vrchlabí, p. Karel Ludvík, koop. v Bernar
ticích, za koop. do Kocléřova, p. Frant. Půter, admi
nistr. ve Vrajtu, za koop. do Bernartic. Na odpo
činek vstoupil p. J. Nosek, farář v Nekoři. Ze
mřel: p. Jan Gůtechner, farář va odpoč. ve Vídni
T 9. prosince (nar. 1857, vysv. 1880). Uprázdněná
místa: Nekoř, fara, patron. pí. Anny hraběnky Sta
benbergové, od 1. prosince; Javorník (Mohren), fara,
patron. náb. matice, od 12. prosince b. r.

Přednášky prof. Drtiny v Hradel
Králové. Přednášky prof. Drtiny podaly v ostrých
rysech dějiny filosolických a náboženských názorů
Hdatva od dob pobanských až na naše časy. Z celého
znění přednášek bylo patrno, že prof. Drtina jest
theista a tím se značně liší od celé řady ačených lidí,
kteří o Boha ani nezavadí ve svých spisech a před
náškách. Uplně se ovšem nesrovnáváme 8 p. profese
sorem v jeho názorech o „reformaci“. Učaet poslu
chačstva byla dosti značná, ale byli to hlavné žáci
středních škol a pak hradecká intelligence z profos
sorských kruhů. Lidové vratvy, pro něž vlastně před
nášky universitní se pořádají, jeme však postrádali,
Agitace pro přednášky profeagora Drtiny zdejšími rea
listy byla velmi čilou a také před poslední přednáškou
dne 21. t. m. odbývali přívrženci realismu s prof.
Drtinou důvěrnou schůzi.

Divadlo v Adalbertinu. Jednotakato
lických tovaryšů pořádá za účasti pěveckého dámského
sboru vánoční zpěvohra „Narození Páně“ od Zelinky
ne den uv. Štěpána 20, prosince o 5. hodině odpo
ledne. Práce Zelinkova jest pozoruhodná skladba plná
vánoční poesie, ktorá vyžaduje ku svému provedení
vyškolených pěveckých sil a pevné raky dirigentovy.
Hra bude vypravona na novém jevišti, které svými
rozměry a svým provedením vyhovělo dávno cítěným
tažbám. Není pochyby, že časová produkce toraryšské
jednoty shromáždí četné posluchačetvo.

Voschůzi městského zastupitelstva
v Hradel Králové dne 18.t. m. provedenybyly
volby odborů. Odbor spořitelní pp.: Collino V.,
Komárek J. A., Beránek Ed., Červený St., Ctibor V.,
Pilnáček Jos., Dr. Al. Zimmer, Moravec Jar., Pazou
rek Jos., z Isskoviczů K., Rejchl V., Ježek Zd. Od
bor zastavárenský: pp. Drořák Arn., Hlávka

Fr., Ctibor V., Zdařil Fr., Nermuť J.. Hanoš Ant.,
Pazourek Jos. Odbor pevnostní: Mímo členy
městké rady pp. Beránek Ed., Haněl Lad., Hlávka
Fr., Ježek Zd., Moravec Jar., Reichl V., Trapg K.,

CollinoV., Hanad Ant. Odbor technický: ppBeránek Ed., Červený St., Haněl Lad., Beichi V.,
Weinbeget V., Trapp K. Odbor právnický pp.:
K. z Izakoriczů, Jar. Moravec. Odbor lesní pp.:
Novák J., Moravec Jar., Collino V., Mužík Jos., Pe
tříček Jos. Odbor praeliminární, revisní,
akontro, inventární pp.: Ctibor V., ZdařilFr.,
Pazonrek Jos., Beránek Ed., Udalrik J. Odbor zdra
votní: pp. Collino V., Dr. Durdík Vác!, Dr. Tvrzeký
Lad.. Ant. Spora, Habáček K., Milbaner Em., Reichl
V, Dr. Batěk L., Steinman Vil., Janeček J., Durchá
nek Jen, Valeš Fr. Odbor patronátní a hřbi
tovní: pp. Musil M., Dvořák Arn. Dr. Al. Frýdek,
Pinkava Al., K. z Izakoviczů. Odbor plynáren
aký a vodárenský: pp. Haněl L, Hlávka Frant.,
Halounek K., Trapp K., NermnaťJ. Odbor požární:
pp. Hlávka Frant, Dvořák Arn., Vlach Cyrill, Hanně
Ant., Sluka Ant. Kuratorium průmyslového
musea: Dr. Batěk L., Červený St., Ježek Zd., Dr.
Klampar Ot, Pazourek Jos., Pinkava Al., Byba Boh,,
Trapp K., Weinhengst V. Odbor historického
musea: pp. Dr. Durdík V., Dr. Frýdek Al., Udalrik
Jos., ZdařílFr, vtibor Václ.Odbor pokračovací
školy: pp. Růžička Jos., Novák J., Dvořák Arnošt.
Odbor živnostenský pp.: HanušAnt., VlachCyr.,
Ježek Zd., Pinkava Al., Mažík Jos. Kuratorinm
obch. školy: pp. Červený SL., Zdařil Fr. Odbor
chudinský a nadační: pp. MusilM., Sluka Ant.,
Steinmano Vilém, Dvořák Arp., Pinkava Al. Odbor
okrašlovací: pp. Novák J., K. z Izakoviczů, Zda
FI Fr., Dr. Dardík V., Collino V. — Vybírání tržních
poplatků o trzích dobytčích zadáno opětně pí. Dráb
kové za 740 K. Nadace ndp. biskupa Ed. J. Brynycha
udělena Marii Kozlové a Fr. Pacltovi. Poněvadě dle
jmění nadačního listu může býti nadace udělena pouze
příslněníkům zdejším, bylo nutno uděliti Marii Ko
zlové právo domovské, o kteréž žádost již dříve po
dala. Nadace Váci. Miloše Červeného udělena Bohusl.
Maštovi a nadace bar. Malovce a pí. Mikešové roz
dělena mezi 25 žáků a žákyň obec. škol,

Ze Věeodborového sdružení v Krá
lové Hradel. Schůzeužšího výboru.Přítomnípp.:
Urban, Zoubek, Jenšovský, Svaták a Pochmon. Anně
Koukalové z Parníku déna podpora v nezaměst. 16 K.
Mikulášovi Koukaloví v Parníku vzhledem k rodinným
poměrům 6 K. Jos. Tačkovi v Hor. Jelení 8 K v ne
zaměst. Joe. Viligovi v Upici nemoc. podpory 18 K.
Jos. Horákovi z Dobrošova podpora nemoc. 4 K. Sa
tala v Sašici podpory nedostane. Žádost J. Kratochvíle
na Kladně vyřídí se příznivě. Peníze odtamtud eprávně
zaslány. — Přijatí členové: Mýto u Zb.: Jos. Klier
L tř. Sušice: Václav Košťál III. tř., Ludvík Hoznedl
I. tř., Voj. Ryšavý I. tř.

Chudým. Zdejší obsc dela přivézt as přes
400 smrčků, které se na policejní atrášnici za nepatr
nou cenu prodávaly a utržené peníze ústava chndých
odevzdány.

Žid a P. Marle. V jednom zdejším židov
ském obchodě prodávají knoflíčky s obrazem P.
Marie. Vida, P. Marie Židovi je v obchodě také dobrá.

Národní beneda. Místní odbory Ústřední
Matice Šk. v Hradci Král. pořádají v neděli 11. ledna
1903. Národní besedu ve dvoraně Besedy. Začátek
o půl 8. hod. večer. Vatupné osoba % K, rodina 4 K.
Jen pro zvané.

Sirotkům. V hostinci p. Mušky vybráno od
hostů 6 K na vánoční stromek pro sirotky po T paou
R. Kozlovi, mistru kamenickém.

Klicperovo divadlo. Vsobotu sehrála
společnost p. Troky „Paohlavce“ při návštěvě velmi
malé, mobla býti větší již z piety k dílu samému.
V úterý jeme slyšeli Suppéovu „Krásnou Galathen“
a Blodkovu „V studni.“ Obecenetva se tentokrát sešlo
dosti a-nikdo nelitoval své návštěvy. Opera „V studni“
náleží posud k nejoblíbenějším českým zpěvohrám,
proniknnvši vítězně do ciziny již před „Prodanou
nevěstou.“ Provedení kusu vyniklo nad všecky dřívější
produkce. Na Boží hod bude dávána „Prodaná nově
sta“ po druhé.

Srostlá dvojčata. Dne 19.prosince poro
lán k těžce onemocnělé manželce jednoho zdejšího
živnostníka p. MUDr. Zippe. Onemocnění bylo vskutku
velmi vážné, neboť na svět měla přijíti dvojčata.
Delší úsilovná námaha, 8 jakou lékařský výkon pro
vázen byl, nasvědčovala tomu, že nejde tu o případ
normální. Skutečně také narodila ae dvojčata ženského
pohlaví úplné vyvinuta, ale bříškem a hrudí k sobě
srostlá, ovšem mrtvá, neboť ústrojí vnitřní nebylo
života schopzvu. Matka podařilo se lékaři zachovati
při životu. Srostlá dvojčata zaslána budou lékařské
fakultě české university.

Trh ma ryby byl stkvělý; ani se neočeká
valo, že jich bude takové množství přivezeno. Kilo
gram byl za 1:70 K — 2-40 K, drobných ryb kus za
v10K— 1% K. :

Ztráty. Dne 22. t. m. ztratil p. Fr. Přibyl,
zámečník stříbrné hodinky s řetízkem stříbrným, —
Zaběhlý pes honící, černé barvy, zadržen jest na po
licejním komisařetví. — Dne 17, t. m. nalezeny byly
dvě listiny poslední vůle a odevzdány rovněž na pol.
komisařetví.

Breviář, část podzimní, vydání Mechlinské,
nalezl se na dráze. Duchovní nechťse lístkem přihlásí
a zjistí majetek u red, Obnovy. Pak se mu zašle.

Z Jaroměře. Jako příprava k vznešeným
Hodům vánočním zpívány byly a nás již od 6. bod:
ranní starobylé zpěvy rorátní z dob Karla IV. I při
největších mrazích byla svatyně věřícími přeplněnaa
kajícníci hojně přijímali sv. svátosti. Že zvláštní
ochoty uloužil každodenně již po 8. hod. mši svatou
dp. Jos. Kepl, horlivý katecheta zdejší, který však
ku všeobecné lítosti brzy nás opnatí. Doufejme však,

de nový p katecheta stejně bude horlivý, — Dne 14.t. m. byl ade slavnostně otevřen „Sokolský dům“
dramatem Vroblického: Exolanti. Dům byl v prarém

slova smyslu diváky nemečkán. Dno 31. t. m. pořá
dána v něm manifestační schůze ve prospěch zlepšení
učitelských platů, svolaná poslancem dr. Fr. Ulriohem
s Hradce Králové. — Dne 4. ledna 1905 má v něm
koncertovati virtaos na housle p. Emanuel Ondříček.

tpolek sv. Vincence v Hestelel m.©.
Spolku er. Vincence Pavlanského prodobrovolné ode
třování chudých v královatrí českém konference av.
Jiří v Kostelci n. Orl. podporovala ve eprárním roce,
akončeném počátkemroku církevního a v pátém roce
od svého založení, 79 chujých rodin a jednotlivců,
znichž 13 v Pána zemřelo. Uděleno bylo 1219 týden,
almažen v poukázkách úhrnem: 21:02 motů chleba,
20-79 metů mouky, 966 metů krupice, 04 kilo rýže,
24-560mctů uhlí, 56 porcí polévky, 14 litrů mléka a
39, litra vína. Mimo to rozdány: 3 sukně, 6 šivůtků,
4 šátky velké, 10 šátků malých, 4 čepce, 36 párů
nátepniček, 48 párů punčoch ženských, tolikéž
madských a 36 párů punčoch dětských. Na vše
to darováno od P. T. dobrodincův a členů 2092
koran 06 haléřů a rozdáno. Výše jmenovaná kon
forence vzdává jmenem chudáků všem šlechet
ným dárcům stonásobné „Zaplať Pán Bůhl“ a
prosí všechna šlechetná urdce přátel chudiny o další
přízeň a pomoc. „Baďme milosrdnými k sobě samým:
dávejme almužna; dáme-li chudému, dobrodiní činíme
sobě sami, neboť jako na ourok půjčaje Hospodinu,
kdo ae emilovává nad chudým a tomo, kdo se nad
nuzným emilovává, odplatí Hospodin v den svůj!“ Ne
můžeme býti štědřejšími aobě, jsko když jsme ště
drými Bohu, proto „s Bohem — pro chudé“ budiž
heslem naším a požebuání Boží bude nám odměnou
v životě i v emrti.

Z Dašle. V neděli dne 48. prosince 1902 a
v neděli dne 4. ledna 1908 provedeno bude školními
dítkami v městském sále v Dašicích „Narození Páně“,
vánoční zpěvohra od Dr. M. Kováře, budba od J. E.
Zolinky. Laskavé spolnúčinkují: P. T. slečay zpěvačk
ochotnice, el. Zd. Rejfzová a p. Fr. Horník. Začáte
vždy přesné v 5 hod. odpol., konec o 7. hod večer.
Úplně nové, biblické obleky pořízeny zvlášť k tomato
představení dle klasických obrazů „Zlaté Bible Do
reovy“. Předprodej lístků z ochoty v modním závodě
p. Karla Soudka na náměstí. Čistý výtěžek ve prospěch
pořízení nových varhan do místního chrómu Páně.

V Lukavici a Kyšperka konánabyla
v nedělí dne 21. prosince v hostinci p. Jos. Tomka
schůze katolického lidu, na níž řečnil nennavný řečník
p. Václav Myalivec, redaktor z Prahy: „Čemu nás učí
České dějiny“. Poukázav na dějiny, že nikdy nebylo
národa ani zeme bez náboženství, dokázal i z dějin
národa českého, že dokad se předkové naši drželí víry
sv. bratří ze Solauě, byli bohatými, váčenými a šťast
nými. Nemá-li zabynonti národ náš a etáti ae kořistí
psnasytných nepřátel, musí se víry té držeti, kterou
vyznávali naši katoličtí praotcové. — Poznámkami
přítomných stoupenců strany soc. demokratické při
nucen byl pen řečník objasnit stanovisko nepřátelských
stran ke straně naší. A když ke slova 8e přihlásil i
dosad na technice neposlonchající posluchač techniky
pan Vrbický a opíraje se o spis Dandelův, jímž obla
Žena byla i literatara česká v překladé žida Wintera,
vytýkal Cirkvi, že vědé byla a je nepřátelekou, ta
brálo to mnohými z posluchačů, če málem by byli
vypověděli pohostinnost, již tak blahovolně „hostům“
prokázali. — Pan Myslivec ve výtečné obrané ukázal
jim a přítomným našincům, co souditi o stvoření světa,
o Daninovi, o spalování knib, o Koperníkovi, o Husovi,
proč a od koho byl souzen a od koho upálen a za
ohromného nadšení přítomných končí vyzváním k lida
katolickému, by se již probadil, poznával a — kato
licky ve veřejnosti i jednal! Učastníci schůze volají
Vám, pane redaktore, vděčně k další činnosti na tomto
zanedbaném poli buzení katolického lidu © ospalosti
srdečné: Zdař Bůh! Za Vaši obětavost Vám ZaplaťBůh|

Dar. Pan Karel Seidl, ředitel velkostatka vo
Světlé n. S. a majitel zlatého zásl. kříže e korunou,
daroval 150 K na obědy chudých žáků. Většina učeb
ných pomůcek v kabinetu měšťanské školy jest darem
téhož lidamilného pána.

Od Sázavy. Nedávno tu cestoval — ovšem
za jistým obchodem — jeden pán z Praby, který za
jisté orážkon by ei to počítal, kdyby mu někdo in
teligentnost chtěl upírati a přece upíše než tuto
každý jen trochu soudný člověk spíše velikou nevě
domost anebo zlomyslnost ma přípsati mosí. Tak
pravil mezi jiným, že zesnulý pan biskop Brynych
byl ve apojsní se Svatováclavskou záložnou a že od
tud mnoho dostal na propagovaní klerikalisma ve svá
diecési a že kdyby nebyl „urychleně“ zemřel, horší
věci se záložnoa by přišly na jevo, než dosud jsou.
Ve své nestoudnosti čí nevědomosti tek daleko doupěl,
že tu arycblenou smrť vydával za zločin. Drozd prý
dvakráte jel do Říma a tam av. Otci vždy milion K
přivezl a jiné takové věci rozkládal. Je z nich viděti
ta dábelská zloba, pro přečin jediného kněze jcelé
církvi Škoditi a vymyšlenými zprávami sv. Otce a
zesnulého pana biskapatapiti, jakoby mělispoluúčast
na zločina pražském. Neví ten pán, že právě v Ob
nově bylo veřejné prohlášení ještě sa života p. biskupa,
že týž žádných styků e tímto „katolickým“ ústavem
neměl? Neví nic o vleklé nemoci p. biskupa — 0 jeho

ponedních dnech a hodinách? Noví, že svatopetrskýalíř jest sbírkou zbožných věřících a žádným darem
záložny? Neví-li to, nechť tak s lehkým svědomím ne
nařkne hned někoho ze zločinných skutků, ale hledí
se dříve přesvědčiti — a dobře udělá, když v téže
Obnově si přečte dopis poslední z Prahy a doví se,
kde spíše má hledati epoluvinníky.

Ze Zruče. Nedávno prošla novinami zpráva,
že se stavbou dráhy Kutná Hora—Zrač již co nejdříve
má ee začíti a to jiš vyvazováním pozemků, Jest to
vroucím přáním celé krajiny a naší zvláště, aby doba
„bratránků“, která žádné osadě nepomůže k rozkvětu
a mravnímu pokroku, raději dříve minula a ho
tové trať svízele po dobu stavby bratránky připravené
nám nahradila. Trať Světlá —Kácov již shruba jest
dokončena — jen vrchní práce — aji v létě bychom
mohli jesditi.



Ze EZbrasiavie. Ač kruté lelošní zima jen
atesky a nářek avláště chudiny vyvolává. přece roz

pnstilost a bojnosť mnohých tím nemizí. Nedávno jel
povos jeden s Kutné Hory s takovými veselými kam

y, kteří vesvé bajnosti nic jiného neudělali, neš žo
jednoho přejeli « drahému soudrabu pořádně na
tloakli — a konec — bude u soudu.

Spiritismue v Podkrkonoší. V zimě
má lid více časn ne čtení; tobo jsou si spiritisti vě
domi a podnikojí zvlášť letoa intensivnější útok na
kepsy chudých našich horalů, odjakživa k nábošen.

skmn hloubání, k tajemné mystice nakloněných. No
vé učení o životě po smrti, jiné než v kostele slyší,
domnělý raport e říší duchů, zvlášt semřelých příbas
ných, k tomu několik vlasteneckých hesel a útoků
proti nábošenství sjevenému, to stačí lidem, jichš ví
ra již dávno utrpěla škody špatným čtením a pohor
dlirými řečmi, aby chytuli se novot sebo blbějších.
Dobře si to zednáři vypočíteli; nemohouce lid úplně
o víra připraviti, nabízejí mu odvar z křesťanství a

banství, jenž mu má nejen víra nabraditi, ale
lavně v rozpor přivósti se zjeveným a od staletí dů

děným náboženstvím. Před adventem nobylo téměř ro
diny, kam by nebylo zasláno číslo „Posla zábrobní
ho“ se sladce a nevinně psaným provoláním. „Jen
podršte, přečtěte,uvažujtea přijďte| Přesvědčíte-liae
o nějaké dpatnosti ne schůzích našich. máte vždy ča
su, rozhodnouti se dle svého přesvědčení. Je nás již
pět milionů, myslitelé nejvážnější — uvedenoněkolik
jmen zcela neznámého zvuku — hlásí se k nám; vždyť
my nejsme ani proti náboženatví, jež chceme jen do
plniti, ani proti mravnosti, o jejíž povznesení se nám
jedná“. Tak vypadal ten sladký bonbonek a nedivím
ae, če se při vší patrné nabotě epiritisma, Co 46 ná
boženatví týče, najdou lidé, kteří po něm lapnon a
také jiš uráznou. Ovšem jsou to jen tací, kteří nikde
ve světě nepobyli a pěkná, úlisná slova jednak za pokrok
považují, jednak za dobrotu n šlechetnost, jíž oni — do
bráci — odporovati nemohou a nesmí. Je sice pravda,
še dochaři náboženství žádného nenapadají, za to však,
což je stejné, ano snad i nebezpečnější, proti obřadům,
zvyků“ a povinnostemnáboženským brojí, všecko pří
alašenství k jakékoli víře zamítajíce a při tom z pis
ma vytrženými větami jako: „oenčiníš sobů rytiny“,
< 4%. chci a be oběti“, „Bůh je duch u Edo se
Ma klaní, v duchu a pravdě má se Mu klaněti“ atd.
kol sebe ohánějíce. Což divu, že je těmto lidem kaž
dá negace, ať vyplývá z jakékoli pohnutky, vítaná a
že při každé příležitosti epojují se S menšinami proti
katolíkům, jako víře nejuilnější u vůči nim nejbez
oblednější, ať se jedná o volby obecní nebo sněmovní.
Nejsou prý proti mravnosti, naopak oni ji chtějí po
vzněsti, jako by křesťanství již nestačilo dnes k plnění
úkolu svého a jako by naň někdy zspomínalo. Kdo
chce opravdovou mravnost, nepotřebuje se teprv státi
duchařem, ten ji najde v náboženství Kristově. Bylo již,
co svět světem stojí, mnoho hřešeno proti zdravému roz
umu lidskému, ale největší břích na něm pášou roz
hodně duchaři. Vždy lidé, i při všem svém pobiouzo
ní podrželi křesťanství, třeba kacířstvím porušené,
v erdci svém, teprv naší, následkem učení materiali
etického a darvimistického o víra připravené době
bylo ponecháno, aby z křesťanství odhodila „krom
jména Ježíš Kristus“ vše. Podkrkonoší potřebuje nut
ně lista, jenž by zblvadilcům našich bor oči otvíral,
kdyš knězi nevěří, do kostela nejdou a z posměchu
pokročilejších svých sousedů ničeho si nedělají . . . 

Dar chudým. Pan Ed. Ad. Malbarg, továr.
ník ve Smiřicích, daroval za příčinousvátků vánuč
ních městekým chudým v Hradci Králové 50 K.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati ve knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

Našim přátelům. S pomocí Boží dokon
čili jsme temto ročník a úspěchem ještě uspokoji
vějším neš léta minula. Odběratelů přibyl slušný
počet; doufáme, še se příštím rokem přičiněním
naších přátel ještě rosmnoší. Prosíme snašně sa
dalšípodporumravníi hmotnou; kéš naši přísmivcs
čílým dopisováním přispívají k svelebení listu a
kéš odběratelé vždy v pravý čus svým platebním
povinnostemdostojí! — Kašdý člen drušstva, pla
tící na jeden ezemplář Obnovy ročně10 K, obdrší
kašdý následující ezemplář sa cenu poloviční.
Nikdo neopomeň této výhody poušíti k šíření do
brého katolického tisku! Věnujte pozornost

Řrmám, ješ v našem listu inserují a pří objed
návkách odvolávejte se na Obnovu. Udávejte nám
adressy mužů | katolicky smýšlejících, abychom
jim mohli Obmovu na ukásku saslati. — Ku konci
snažně žádáme, aby nedoplatky byly dříve vyrov
mány, neš sačneme upomínati jednollivě; mnoho
platebních povinností na nás doléhá, jimě dostáti
musíme bes prodlení! — Šťastnénovoročíahojnost
pošehnání Bošího v příšlím roce přeje všem vá
šeným přímivcům redakce a administrace Obnovy
v Hradci Králové,

My a Němel. Námci jsou ziravé plémě a
mají dobrý žaludek, sídlí však v zemích ne dosti
úrodných a málo plodných, aby vyhověly všem jejich

potřebám. Dle statistiky | vyrovnával se vývoz
z Němec do Ameriky dovoza odtamtud asi do r. 1896,
Od té doby se však dovoz z Ameriky do Němec vzhle
dem k vývozu z Němec více jak. zdvojnásobil. A
v jakých druzích pozůstává hlavně rozmnožení tohoto
dovozu? Vepfové a hovězí maso, uzené, naložené neb
v konservách, šaaky, slanina, vůbec potraviny a
hlavně maso jeat to, co Němci věnde bledají. My pak,
jejich begprostřední sousedé, chybujeme v tom, že
místo, abychom 8e věnovali přirozenému, lehkému a
výnosnému chovu dobytka, nalezli jsme zálibu a zá
bava ve vyspávajícím průmyslu cakerním. My usa
zeni jsouce v úrodné půdě kapujeme od Němců,
jichžto půda js chuda, místo uby oni se zásobovali
od nás! Nejsme-líž neprozřetelní?

Ze sčítání lldm. Dle posledníhoačítání je
v Čechách 6,065.213 katolíků, 92.745 židů, 72.922 evango
líků augšpurskóbo a 71.736 helvotského vyznání, 10.851
starokatolíků, 1894 osoh bez vyznání, 1799 řecko-ar
ménských katolíků 39: pravoslavných. 483 českých
bratří, 155 anglikanů, 22 menonitů, 5 onitářů, 4 mo
hamedání a 947 jiných vyznání, Čechů je 3,940.093,
„Němců“ 2,437.014, Poláků 1918, Rasů 1313, Slovinců
280, Chorvatů 120, Vlachů 264, Ramunů 14. Ve vo
jenské službě je 40.904 mužů.

Med proti pakostnici. Die„NeneAug
sburger Zsitung“ farář Karel Eleer z Haselbacbu
trápen jsa v noze bolestnou pakostnicí přiložil ai ob
klad e medem. Bolest přestávala od minuty k minutě
a za půl hodiny ztratila se docela. Také otok se
ztratil, Pan farář již druhého dne ve vzdáleném fili
álním kostele konal bohoslužby. Zácbvat dostavil 68
sice znova, ale po obkladu asmedem zmizel opět.
Jednou, když ve p. faráři zdálo, že dřívější účinek
obkladu se nejeví, vykoupsl nobu v teplé vodě, při
ložil pak obklad a pomoblo to. Čím čistěl med, tím
větší účinek.

Vlastenecký čím. Paní Auna Hadečková,
vdova po revidentu pokladny c. k. vrch. zem. soudu
v Praze, oceňujíc význam dlouholetého působení „Ma
tice ÚČeská“, literárního sboru Massa král. česk. pro
vydávání vědeckých a poučných epieů v nejširších
vrstvách českého čtenářstva, s obětavostí v naší době
velice vzácnou věnovala z úspor nepatrné své pense
1500 K na zakladatelské příspěvky pro šest nových
nevymírajících matičních zakladatelů v Čachách, na
Moravě, ve Slezsku s pa Slovensku k uctění památky
pí. Mar. Riegrové, pí. Mar. Červinkové Riegrové, Kar.
Světlé a svéno manžela Václava. Sbor „M. Č.“ za son
hlasu ohětavé vlastenky podělil zakladatelskými kníž
kami „Ústřední spolek českých žen“ v Praze, českou
měšť. školu v Třebenicích, české gymnasium v Zá
břehu na Mor., českou školu „Komenského“ ve Vídni,
„Matici Opavskou“ v Opavě a „Občanskou Beseda“
v Ražomberku na Slovensku.

První česká všeobecná akelová spo

lečnost propojlšťování na život v Praze.— Životní pojišťování nalezlo v zemích hoepodářeky
nejpokročilejších mnohem většího rozšířem, než-li
dosud u nás. — Jednou z příčin tohoto nentěšeného
úkazu jest okolnost, že životní pojišťování neodpovídá
plně potřebám obecenstva. Zdá ae, že výše jmenovaná
společnost dobře vystihla tento nedostatek, neboť
hledí všemožně zjednati životnímu pojišťování vše
obecného uznání u rozšíření tím, že podmínky pojí
šťovací bledí potřebám lidu přizpůsobiti. — Čilá apo
lečnost ta zavedla právě pojišťování životní, spojené
s pojištěním invalidním. Dle způsobu toho přestává
vešk:ré další placení pojistného, pojištění však zů
stává nezměněné v platnosti, když se pojištěný během
trvaní pojištění stane k výdělku neschopným t. j.
invalidním. — Uvážíme-li, že právě obava. před
možností invalidity často znemožňovala neb oddalovalu
uzavření život, pojištění, tu musíme doznati, že od
straněním překážky té jest zajisté prolomena bráz,
která dosud rozšíření život — pojišťování zbraňovala.
— Vykazaje-li První česká akciová pojišťovna již
nyní výsledky uspokojivé, pu zavedení uaduvedeného
nového pojištění stoupnou výsledky její zajisté tak,
jak tobo ústav, potřebám lidu tak vyhovující, plnou
měrou zasluhuje.

Následky opilství. Biblickákletba„aždo
devátého kolena“ zdá se, že Be vyplňuje na lidech,
kteří propadli opilství. Alkoholismus škodí nejen pi
jákovi, nýbrž také jeho dědicům. Toto známé fuktum
znova dotvrzuje odborný americký list „Medical News“

asopie tento prozkoumal zhoubné účinky celé jedné
rodiny, jejíž zakladatelkou byla vdova, která oddala
se úplně opilství, Žsna tato zemřela r. 1857 ve stáří
51 roků v blázinci, Počet všech jejich potomků jest
až do dnešního dne 800. Z nich 700 bylo pro různé
zločiny e přečiny Aspoň 1 trestáno. Všichni muži
byli opilství oddáni, 127 žen žije ve veřejných domech.
27 mužů bylo odsouzeno k smrti. Za soudní jednání,
vyšetřování, vydržování ve vězení potomků zaklada
telky zločinné generace zapjatil stát celkem pět mi
lionů korun.

Jemoweimova Dolorosa (Dopolednena
Velký Pátek) byla nám právě zaslána a byli jeme
velmi příjemně překvapení jak krásou obrazu samého,
tak provedením 4 úžasně levnou cenon, (v pasnepar
tout pouze 12 K franko z adminivtrace Nového Života
v Novém Jičíně!). To je skatečná popularisace ryzího
velkého umění,

Tekatý vsdach. Po dlouhých pokusechzdařilo se Lindeovýmstrojem vzduch zkapalniti. Hůře
bylo však tekatý vzduch zasýlati. Vzduch jako kyue
linu uhličiton vtěsnatí do ocelových nádob nešlo, neboť
pod temperatorou — 140" tekutý vzdach mění se
v plynový a vyvinuje tlak, který by roztrhl i dělovou
rouru. Může tudíž tekutý vzduch se zasýlati jen
v nádobách otevřených, které podrží několik dní tem
peratnru 190" zimy. Tekutý vzduch dopravuje Be
nyní v lahvích zvaných „Dewarovy“, dle Dewara, an
glického chemika: láhve tyto mají dvojí stěnu, jsou
se skla a prostora mezi oběma stěnami jest vzdncho
prázdná. Abyteplo zevnější do láhve nevnikalo, jest
láhev zevně postříbřena a obalena platí. Úzkýkrk
lábve jest zcela lehce ucpán. V těchto lábvích uchová
se tekutý vrdach — dá se přelévati, při Čemž slabě

se z něho kouří — při temperataře — 190“ — po
14 dní. Potom ase úplně vypaří. Dnes prodávají s0
dva litry tekutého vzduchu v Berlíně za 1koronu 70
haléřů a už so vyjednává s poštou a železnicemi, aby
tekutý vzduch přijat byl jako zásilka. Ale co dělati
a tekutým vzduchem? Není třeba míti starost. Tekutý
vzduch jest vlastně „tekatý kyslík“, jenž přiněkterých
nemocích vdechován vykoná výtečné elašby. Mimo to
jest „tekutý vzduch“ výtečným prostředkem trbacím,
terý předčí dynamit; „tekutého vzduchu“ začínají

též zkusmo používati jako bybné síly pro automobily.
„Jen až tekutý vzduch budeme moci věade lacino a
bezpečně vyráběti, k čema ho budeme potřebovati, už
ee najde! Tekntý vzduch a jeho praktické použití
bude největším vynálezem v ranních hodinách dva
cátého věka!“, prorokují dnes chemikové. — V Ber
líně užívají nyní tekutého vzduchu ve chladírnách
tržnic jako znamenitého ochlazojícího prostředku.

Z pošty. Nedostatečnýmadresováním zásilek
listovních do větších měst jako jsou Vídeň, Budepešt,
Praha, Brno a j. při nastávajícím období novoročním
povstávají jednak obecenstvo různé nepříjemnosti,
jednak poštovním úřadům mnohé nesnáze při doru
čování zásilek pošty listovní; žádá ae proto P. T.
obecenstvo, aby na zásilkách pošty listovní do větších
míst byla vedle jména příjemcova udána též ulice,
číslo domu, poschodí, číslo dveří; při zásilkách do
Vídně třeba mimo to udati i městský okres a poštovní
doračovací okres, ku př.: Pan Antonín Stolz ve Vídni
III./4, Richardova ulice čís. 7, 3. schody, 1. poschodí,
dvéře %. U zásilek do Prahy a předměstí třeba zvlášt
adati městský okres nebo předměstí již z té příčiny,
poněvadž některá jména ulic pražských skoro ve všech
předměstích se opakaojí. — Korespondenční lístky ob
sahu neslnáného, urážlivého, neb vůbec trestného,
dále korespondenční lístky s vyobrazeními neb růz
nými dodatky neslušné nebo utrbačné povahy jsou
z dopravy vyloučeny. Dovoleno jest na visitkách, za
sílaných za použití sazby pro tiskopisy, připojiti bla
hopřání, poděkování a jiné dodatky zdvořilostní, vy
jádřené nejvíce v pěti slovech neb obyčejnými zkráce
ninami (p. f. a pod.); dále je dovoleno na novoročních
lístcích připsati rukopisem věnování. Výjimečné toto
ustanovení platí pouze pro tištěné visitky a uelze je
rozšiřovati na všechny tiskopisy vůbec a ani na
lístky korespondenční nebo pohlednice. Za účelem
usnadnění poštovní manipulace loporučuje se známky
nalepovati na straně adresy, a to, pokud možno,
nahoře v pravém rohu.

Angličané a my. UAngličanůjest rodovým
zvykem ba řádem, dáti celý majetek otcův nejstar
šímu eynovi, ostatním nic. Ža to se všemožně pečuje
o praktickou výchovu všech dítek. Každý povyrůstající
hoch umí rozdělat oheň, postavit stan, spravit si šaty,
boty, upravit si jídlo, zacházet dobře se zbraní, 6e
kyrou i pilou. Zná též důkladně přírodopis a ví, kde
čeho a jak využitkovat. Vláda se stará dále o to,
aby měli synové Anglie dosti pokusné a obchodní půdy
v zámořských osadách. Částí takovoa jest také Egypt.
Tam Angličan jest organisátorem, podnikatelem, ka
pitalistou, inženýrem, architektem, správcem, orgánem,
z kterého vše vychází a k němuž výtěžky se vracejí.
On kopuje pozemkové komplexy starých čtvrtí, statky,
památky, niveluje, boří, buduje, staví, krášlí, vyažit
kovává, poangličoje a obohacuje se. Celý vývoz ba
vlny přes 200 milionů K ročně a vývoz obilí jest v
jejich rukou; na místě kupují za cenu nepatrnou a
doma vše dráze zpeněží. Ale také co sám Angličan
v Egypté potřebuje, nekoupí odjinud než opět z Anglie,
ze své vlasti. A my“ Bojime se vytáhnout paty. Vší
máme si tak málo avětového obchodu, k němuž máme
na základě výrobnosti vaší a velké inteligence plné
a neobmezené právo a svatou povinnost. Člověka na
šeho musí až zarážet, jak obohacují Beokolní evropští
sousedé světovým obchodem, pojíšťujíce si budoucnost
snadně, lehce, pouze odvážnou rozvážností. A my Češi
jsme pořád za pecí jako hloupý Honza v pohádce!
Takových úvah je dosti ve Stillerově spise „Štastní
jednotlivci a různé hospodářské úvahy.“

Proti pihám začínají lékařiužívati citro
nové šťávy. Pihami znamenaná dáma potře si každý
večer před spaním obličej citronovou šťávou a když
tak několik týdnů si vede, obličej zase zbělí, aniž
kůže se sloupne.

"Uržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 20. prosince 1902 1 hi,

pšenice K 1160—12 20, žita K 9 80—1020, ječmene
K 8 00—10—, oves K 5-30—660, prosa K 10——1040,
vikve K 1050—12—, hrachu K 2U——234—, čočky
K —————, jabel K 20-—, krup K 1600—3000,
bramborů K 240—2'60, jetelového semene bílého
K —'00— --'00, jetelového semene červen. K 9600
—127'0, máku K 28 00—31-00, Iněného semene K 15-—
—17—, 100 kg. žit. otrab K 11-—, pšenič. otrub K 10:76,
1 kg. másla K 092—204, 1 kg. sádla vepřového K
1'80—2:00, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—000, jeden hl. cibule K
400—4'20, jedna kopa drobné zeleniny K 100 —2"00,
1 kopa zelí 8'00—3900 K, 1 pytel mrkve 160—2*00,
t hl. švestek K0:00 —0:00, 1 kopa petržele K 0 00—0*00,
1 kopa celere K 0:00—'000.

Listárna redakoe.
Fpk. Za poslané děkujeme; užijeme v číslech

příštích. Ve směru započatém pokračujte a také nám
někdy něco napište o svých zkušenostech v samo
správném působení obce.

Mřesíná listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna
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Kniha 8e schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

pečné ve všech pochybnostech kuéžského půso- |ení se naskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v authentickém znění
regulas Juria Canonici, seřadění bludů Wiklefo

I vých, Husových u Lutrových, důležitou konati
HJtuci Pia IX. „Apostolicae dedis“ o cehsurách [S

církevních a konečné připojen jest celý Syllabus.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nostech.

Biskupská knihtiskárna.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

L Malý Zaloohismus
katolickéhonáboženství.

Cena 8 výtisku vázaného 30 h.

2. OUŘBÁNÍ KaLOCUISTUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

2, VOLNÝCalSOLSMUS
katolického náboženství.

Cenu £ výtisku vázaného 90 h.
Katechismy jsou schváleny na valné schůní biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupre jako z c. k. školního kniho
skladu s 189/, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výlisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydují se z výtisky pří

aduého drubu katechismu pro chudé Dle poměru, v jakém
Řatechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livé dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školuzdarma pro chudě.

Instrukce o katechismu a OJfáři
vydaná

Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání — 869 stran 9*
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

sa 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkupeckébrožovaný©-24 42h

vázanývpoloplátná. -< ++ 68hvázanývceloplátné*.-< <- -o 68h
vázaný v celoplátně se zlaceným křížkem . . 74h

Oltář, dání na velinovém papíře vázaný celýv kůži se zlaceným křížkem a ořízkou —.. K 1:80

Biskupská knihtiskárna.

v v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

DestavilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v I.a Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. IKameň, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře.
Stran 514 —-89. — Cena brodovanéhh výtisku 1 K
40 h,franko 1 K 60 h; v tuhé vasbé celoplátémné
1 K80h, franko 2 K; vkůli 2 K60 h; franko

AK90h.
Recensí pochvalnou této výtečné adoračníknihy

viz v červencovém sešitu „Rádce duchovního“ r. 1x46.
Časopise: SS. Euchartstia iroč. 1. 1896) čís.

to. (říjnové) str. 16o podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskárné
v Hradci Králové, že nám knibu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihudnějšš pro členy věčného klanéné nežli onu,
poněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
šlenek k rozjimaní, čebož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčnéhu
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho ničeho nového

Kniha obsaherr dělí se na 3 díly: Díl I. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II, odporučuje se
kněžstvu, theologům pro shodnou látku k meditacím
a kázáním Dil li. uvítají zbožné duše pro hoj

Malinský křen
ze svých křenovek nabízí

FR. JANSA,
rolník

a člen epolka křeneřů

vžkalině u Knfné Hory.

Jen ten křen, který opatřaje „Spolek křenařů v Malíně“
svým členům zde připojenou ochraonon známkou |se

: považovati za pravý malínský.

Konkurs.
Při okresní nemocenské pokladně

v Hradci Králové obsadí se

íslo pokladníka,
které jest za příčinou úmrtí p. Em. Fialy
uprázdněno,

S místem tímto spojeno jest služné
1200 K a naudržování kanceláře 300 K.

Místo obsadí se na 1 rok provisorně.
Kompetenti, kteří se o místo to ucházeti
chtějí, nechť prokáží se znalostí jednoduch.
účetnictví a vedení knih.

Znalost obvodu okresní nemocenské
pokladny žádoucí. Kauce rovná se jedno
ročnímu služnému.

Žádosti s doklady o dosavádním pů
sobení jakož i zachovalosti podány buďtež
na nížepsanou pokladnu do 10. ledna 1908.

Místo k nastoupení dle možnosti ihned.
Z představenstva

okresní nemocenské pokladny v Hradci Král,
dne 21. prosince 1902.

VÝBOR.
Založeno r. 1H50.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

avůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebnóho
ze 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
znovuzlacení u stříbření starších věcí vykoná serychle 8

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
aými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstranci, ciborií,relikviátů,
nádobek ua sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků nu křest, svícnů, pacitikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek aud. co ucivice,

Úžasné,
neslýchané, .

avšak pravdi» é!l
Za 3 koranyl Za 3 koruny!

Při svém velkozávodě dopienicemi zavedl

jsem oddělení pro vyřizování drobných zakázek
za báječně levné ceny. a zasílám franko

MP>pouze za 3 koreny "p
1 vknsnou kasetu dopisníbo papíru (100 obálek,
100 papírů) a 26 skvostných w:nočních, novoroč
ních a uměleckých dopismic, vesměs novivky. —
Zásiiky dobírkou neb po zaslání obnosu předem.

K. Kuba v Jičíně, Čechy.„O
Nábytek na splátky

bez zvýšení cen ma koždou stanici dodává

výroba askladynábytku ,
K. V. SKUHERSKÝ,

Hradec Králové.
Před nákupem vánočních a movoročních
dárků račte si problédnonti naše výkladní skříně.

M PH oko m

me OBRÁZKY we
zamřelóho nejdůst. pana biskupa

BDVARDA JANA Váť,
zbotovené dle poslední jeho f»tografie (před 2 roky)
na křídovém kartoně 12/9 em., vhodné,nu památku

pro školoí dítky 100 kusů za S K,
jakodopienice pohledové nenšíjformát)

100 kusů za G K
==5==7 nahízí =

Biskupská knihtiskárna.

m



kazatelny,"ii
WEB-Boží hroby, "B

WB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pocbvalných přípisů vyloženo
k nahlédnatí.

Jan Kryšpin,
(J. Syralterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA--L,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
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
síce 1 se čeleznými rámy, sí

těmi 4 vsuzením.

: Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
“ = rada bezplatně beze vší závaznostikase ku definitivní objednávce.

aká
Již letošní v nejjemnějším cukru ssaoařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasilá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

=*x

Adolf Novotný
v Týnišíl mad Orlicí,

továrnakoberců, přikrývek nábytku std.

oznamuje, že se pro chrámy Páně při nynější
zimě nic tak nehodí, jako kokosový koberec.

Jest Jevný, trvanlivý, teplý, netrpí vlhkem a
rychle vysýchá, nepůsobí břmot jako podlaba a
na nerovné dlažbě se neláte.

Též není vbodnějších dárků vánočních, než
zboží kobercové a přikrývkové z této továrny.

Obrat se tam každý s důvěrou.

K době vánoční a velikonoční.
+ ze dřeva ře

Jesle Chrámovéz: zs
slohem kostelů
souhlasné

, n ' v reliefu řeza

i Křížové cesty Soch „Vzkří
$ čení“, svchy, oltáře a veškeré ko

stelní zařízení doporačuje uctivě

še > chromovené
% I ; '

Ka Božíhroby“
né neb lité.

umělecký závod sochařský a řez
bářskýky

Fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Sr. Vá-lavské záložny od 1./XI 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb podmínky.

Moračte přehlédnoutil

Vánoční odprodej dopisnic.
Následkem změny obchodních místností jseni

nucem své obrovské zásoby dopisnic vánočních i
novoročních, čítající 500.000 kusů, v krátké době
vyprodati, a proto snížil jsem jich ceny, takže
prodávám 100 ku+ů skvostných vánočních a novo
ročních (50 drubů) za 1 zl. 50 kr. franko, proti
dobírce neb po zaslání obnosu předem. — Čo 86

nebudí, vyměněno bade obratem.
K. KUBA v Jičíně, Čechy.

Jediný závod zasílatelský na českém venkově.

na Spracování ovoce
pálonka koňaku a výroba likérů |:

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtěx Nu:

© dříve sávod na sužitkování ovoce, saložený vý
bn r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách
S) — nabízí 

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné |
wine, bílé i červené,vino borůvkové (medici
ualní),vina sladká avino Šumivé (šampaňské.) |

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jskosti welmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

+ Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku ji
1891 na jub. výstavě v Praze: otřábrnou medailí

státní a diplomem slaté medaslle, a mnohýmidenými diplomy 8 právem ražení slaté medatile.
Vzorky zdarma a franko.|

dary odporačuje vzhledem k této uaetávající
době velect. P. T. obecenstvu ku provedení foto

grafických obrazů všech velikostí a všech způsobů
nejchvalnějiznámý závod: J. F, Laughana,c. ak.
dvorní fotograf v Praze, Vodičkovajnlice čís. 37.

Král. Hradec. Plzeň. | Budějovice,
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Epochásní vynález jest

AETERN
jehož mechanism a duchaplné sestavení
staví nám

úplné samočinné a okamžitá

před oči kalendář katolický i pravoslavný
každého žádaného ať minulého či. budou
cího roku, tak že možno jím ihned a
bez nejmenšího počítání stanoviti,
na jaký den kterékoliv datum. jakéhokoli
roku připadlo neb přivadne.

GB- Velenutné pro každého, zvláště
pro úřadyfarní.ji

Úspora kušdoročního sukupování kal ndáře.

Zasílá vyplaceně proti předem zasla
nému obnosu 2 K antor

č Pal. Smice

SES80808

Kostelní*náčiní

s
DY

BE" vlostní výroby "Né
v hojném výběru má na sk'adě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č, p. 205-L.
Staré předměty pečlivě opravuje a. znova

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní:

- Meteor
je nejdokonalejší

elektrická kapesní.

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svití při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním opotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou,

Nesčelná pochvalná usmání, — Krásný dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou o 45 h více.

Vývozní dům praktických novimek

K Patmá a syn Y Jaroměři.
Založeno 1842.

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílnébo, Inčného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocuého
lidového podniku

„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
zda-ma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.



MS" První "Bf
strojní kruhárna na zelí.v Malíně
FRANTIŠEK JANSA

nabízí kyselé zelí jemného řezu a chuti
od 50 kg. počínaje.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

SSS SvůjksvémuSES
© Vánoční dárky ©

ve velkémvýběru: veškeré prádlo bílé I trikotové pro dámy 1 pámy. ná
krčníky, kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,dam. grádle bavlněnéi lněné,ka
nafasy, garmliury kávové. jídelní t vlněné, vyšiv. I předtištěné rněníky,
deky, stolní běhonny, garoitury, dam. račníky atd.doporoučímvjakostinejlepšíazacenynejlevnější.sm
Látky pro dámy. Kněžské kolárky.

Doporučuji velect. P. T. obecenstvu, aby dříve než svoje zimní a vánoční potřeby
nakoupí, můj nové zařízený a rozšířený sklad si problédlo s přesvědčením, ve většího vý
běru a levnějších cen, tudíž solidnějšího obsloužení nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddanýStamislavw JTiráselz,

FSX

1P0a9zAxsuvjso4yojinzodpog| KDM

K$5|| Podporujtekřesťanskýzávod!

specielní obchod s klatovským prádlem a bílým zbožím . v Sychrově (Čechy), založena roku 1858.

v Hradei Králové, Velké nám- č. 186 (dčív. místnosti rmy Beráer Ř Munk), j Fotograte Anákrouyo rolikémzýběra ne přáník se

V KOUKDOIKOMLH "| | Nejlepšíodporučení!| Plánya rosprětyseneúčtují.= Svůj k svémul ZDAKGILOHVIKLO I Provedenoke300oltářů.

= 78

Vhodné a velmi praktické dárky k Vánocům!
Na úplné šaty, čistá vlna od zl. 250 výše!

Ba“ Velký výběr hedvábných látek, modních vzorů na šaty i blůzy.
Plyše a samety hladké i vzorkované.

Eolzrý-vlcy SoapOpravy) nastůla Story bílé,crema veskvostnýchbarváchaplikované.atlasové, vlněné, klotové-i
Ko beroe běžnéiodměřené. Ežřilkrý vlicy flanelové.
<áoclomy krajkové,týlovéi látkové. Ežřilrý vicy 0m překrásnétysrové

Žinilové šályi šátky. — Divadelní šály. — Hedvábné šály. a šátky.
Snížené ceny. © Zbytkyvlněnéi hedvábné.| Pevné ceny.

Paldus A Pour, dříve J. Jeřábek,
Hradec Králové, Velká podsíň čís. 146.V ————,————Johany

gas“ Vánoční"8 1
a novoročnídárky, jakož | hračky řČENĚK BUBEN,

kočárník
w Hradci Králové.

Práce vzorná. ————-—————Ceny mirné.

vystavuje první Královéhradecký

BAZAR ČAPR beběž“
Též v neděli odpoledne k volnému prohlédnutí.

Vázy, dekorační talíře, figurky, desertní talíře, pátentní 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.

Nejnovější nákrčníky a prádlo bílé a barevné.
Výtečné a moderní rukavice, trikovéa pletené.
Velký výběr vějířů, pravých pštrosích, z želvovinya z perleti.
Jediný sklad moderních Šněrovaček osvědčenéfagony,v každé

velikosti. Objednávky dle míry se rychle a levně vyřizují. — Mnoho
pochvalnýchuznání. SB“ Velký výběr galoší. "ji

Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje

Frant. Čupr v Hradci Králové,
v Klicperově ulici proti kavárně pana Fialy.

AP FTTTYVVTTTYVY VÝFTTÝM
— disko otek. kniptskarny v Hradoi Kral.

PRRPRLTL

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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

oukuokuokuokactuobaobadkcahakacha
FETVFFFFTFFTÝTTT

Majite: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a sodpovednýredaktor Antouím Fochmon.



Rolnictvo v cizině.
l

Z Německa vybíbá do mořé Severního
poloostrov Juteký, jebož severní polovice 8 ně
kolika velkými ostrovy na jibovýchodě přileh
lými tvoří vlastní Dánsko na rozloze pfes
38000 km? s 2,172.205 obyvatel kmene ger
mánského. Většina Dánů sídlí na přilehlých
velkých a úrodných ostrovech jako jsou: Falster,
Laaland, Langeland, Fiiaen, Seeland a j.

Dánsko není zemí tak požehnanou jako
Čechy a Morava; ualézajít se tu na rovině 8
nízkými pahorky i četné bažiny S množstvím
rašeliny, písčiny a vřesoviště. Do pobřeží vniká
moře četnými choboty, v nitru pak lesknou se
ta a tam větší i menší jezera. Následkem
blízkosti moře je podnebí tamní dosti mírné
a vlbké, pěstování rostlin příznivé.

V Dánsku jest právě 1013 velkostatkářů
majících více než 12 tun zroa (tana zrna prů
měrně — 96 hektarů půdy), 66.000 sedláků od
1 do 12 tun zrna a 176.000 cbalapníků s ma
jetkem pod 1 tuna. Tvoření nových velkostatků
jest zakázáno a selské statky nesmí býti slon
čeny s velkostatkem. Při parcelování statku
nejmenší díl půdy „dle zákona činí 2 tuny
tvrdého zrna a místo, kde statek stál, nesmí
ge ve výměře čtvrt hektaru oseti ani zalesniti.
Drobením obývá velkostatků, statků a chalup
přibývá. U nás dělením velkých statků blaho
byt rolnictva klesá, v Dánsku tomu naopak.

Že se rolnictvo dánské celému světu nyní
ua odiv staví svým blabobytem a zemědělskou
organisací, za to děkuje školství svému. Vzdě
lávání lidu na školách jest však jaksi převrá
cením našeho způsobu vyučovacího a vycho
vávscího. Děti, opustivše školu obecnou, oby
čejně až do 20. roku prakticky se zaměstnávají
při zemědělství, v obchodech, řemeslecha j.
Potom odeberou se mladíci i dívky na — oui
versity selské, jichž je v Dánsku už přes 50.
Tu sejdou ve selský synek s čeledínem, s prostým
dělníkem, s tovaryšem řemes., tu služka vedle
bohaté dcerky selské. Kdo nemajetný, uspoří
si potřebný peníz, aby mohl v zimě nebo v létě
po dva až tři roky poslouchati přednášky; též
stát přispívá k tomu účeli nadacemi a sub
vencemi,

Na universita selskou, jež jest jenom
ústavem soukromým, může býti přijat každý,
kdo odbyl škola obecnou. Přijímací a vůbec
žádné jiné zkoušky se nekonají a vysvědčení
se nedávají. Posluchači nečiní si též žádných
poznámek, pouze pozorně poslouchají.

Na aniversitách selských přednášejí přední
učenci dávští probírajíce dějepis, zeměpis, ná
rodní hospodářství, fysiku, lačbu, mathematiku,
právo, kreslení, zpěv, tělocvik atd. Hlavní pů
sobnost těchto škol záleží v tom, že se mládež
naučí myslit, o všem uvažovat, pozná cenu
života, v srdci probadí ge láska ku stava a
národa © A pedivíme se pak, že lid
dánský pouští se srdnatě v boj životní a přes
nezdary spěje k lepší budoucnosti. Teprv po
návštěvě university obracejí se mladí lidé ua
odbornou školu zemědělskou, mlékařskou atd.

Ku vzdělání dánského lidu rolnického
přispívají též spolky hospodářské, valézající
se téměř v každé obci. I ta nejmenší dědinka
má svůj spolkový dům s knihovnou, kdež ko
nají se různé slavnosti, přednášky atd., ale ne
—pitky a karban.

Vkročí li kdo na půda dánskou, oa první
pobled pozná, že je v zemi blahobytu. Statky
selské ve vesnice sdražené nebo o samotě
uprostřed polí stojící jako klícky obklopeny
jsou zelení živých plotů, zahradami ovocnými,
zelinářskými a květinovými. Jednotlivé statky
a vesnice spojeny jsou řádnými silnicemi často
i dlážděnými, při jichž straně bývají i někde
vyvýšené chodníky; i silnice lemovány bývají ži
vými ploty. Telefony mezi jednotlivými statky
a vesnicemi není tu nic divného. Po celé zemi
četné větrníky, poháněny jsouce větry mořskými,
ženou mlýny, slouží k vyrábění elektřiny na
osvětlování, čerpají vodu, pohánějí stroje bospo
dářské atd.

Literatura.
Křesťanská Škola s přílobou „Obrana“.

Redaktor V, Špaček a P. Kopal. Roč. I, čís. 23. a24.
— Roč, II. čís. L Obsab: Starý zákon ve škole. —
Sociální demokracie A škola. — O hranicích lidského
poznání. Obrana: Metafysika ve filosofii. Exhorty.
Předpl. roč. 6 K přijímá Cyrillo-Meth, knihtiskárna
v Praze.

Nákladem družstva „Vlast“ „Vlast“.
Časopis pro poučení a zábavu. Redaktor T. Škrdle.
Roč, XIK., č. 8. Obsah: Za + Ed. Janem Nep. Bry
nychem. Báseň od V. Hornovu a Stupovského. —
Velký biskap. Píše T. Skrdle. -- Na faře — vo škole.
Román od A. Dostála. — Cesta na Sibíř a Sibíří.

Napsal Dr. Sedláček, — J. N. Kamarsyt. Obraz životo
plsný. — Oslava kanov. Dr. Kryštůfka. — Výlety na
plenety atd. Ročaí předplatné 10 K. — Vycbovatel
s přílohou katechetskou. Časopise věnovaný zájmům
křesť. dkolství. Redaktor Dr. R.Horský. Roč. XVII,
čís 29. s 24, Roč, předpl. 6 K.

J. R. Vilímek v Praze. Velikání naších
dějin. Píše Dr. J. Kosina. Seš. 4—6. po 26 h. —
Deratenácté století slovem i obrazem. Seš. 46. za 80
bh. — A. Damasu Tři mušketýři Seš. 6.—8 po %5 h.
— V panské službě, Román J. Klecandy. Šeš. 9. a
10. po 26 h.

Nákladem „Unie“ v Praze. Pamětipro
nidenta P. Krůgra. Z barských bojů a Anglií o jižní
Afriku. Seš, 2. za 60 b. — 23 let bouře a elanečna
v jižní Africe. Burské boje. Líčí Schiel. Seš. 7. za 50

h. Jul. Zegene: Zahrada Marianská, Seš. I. a Ž. po40 h. — Špisy Sof. Podlipské: Peregrinns. Román,
Seš. 8. a 9 po 30 h.

Hejda a Tuček v Praze. Krátképohádky.
Napsal J. K. z Radostova. Obeabojí 17 velmipouta
vých vyprávěnok s ilustracemi A. Brázdy. Skvostně
vázané za 2 K 40 h. — Pavla a Viktora Margaeritta:
Poum. Příhody malého hocha. Přeložil Al. Taček
„Našich knih“ av. KV. Cena brož. 1 K 80 h. — Ant.
Sova: Balada o jednom člověku a jeho radostech.
Ilustroval Fr. Kopka. Výprava kniby nádherné.

J. Otto v Praze. Ottova laciná knihovna
národní. Serie XXV., seš. 47.—50. Kytice vřesn. Po
vídky. Napsela VI. Pittnerová. Seš. za 20 h. — J.
Arbeea sebr, spisy: Romanetta III., seš. 1. A 2. po
80 h. — J. Kořenský: K protinožcům. Seš. 9. za 00
h. — Velký Slovanský kalendář, roč. XKXIL. a Ka
lendář Besed lidu, roč, IX., na rok 1903 vynikají

pouěncn četbou a pěkným vypravoním. Cena oboupo 1 K. .

Nový Háj a Lověna. Lesnický a lovecký
časopie. Redaktor ing. J. Hemmr. Vychází dvakrát za
měsic v Táboře za roč. předpl. 10 K.

Pivní krejcar. Návod k sepsání žádosti za
povolení dávky nápojové. Sestavil JUDr. J. Musil,
okr. tajemník v Čáslavi. Cena s portem 48 b.

Slovník umění kuchařského. Sbírka
10.000 předpisů jídel, nápojů, cukrovinek a zavařenín
kuchyně české i cizozemské. S barevnými obrazy 8
kresbami. Seš. 2. za 40 h. Nákladem Jar. Bursíka na
Vinohradech.
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Zubní lékař

WMADF.D. Ařál
ordinuje od 8—4 h

Hradec Arálové.
Velké náměstí číslo 136.OKO
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Soáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; za
to všem důst. pp. kněžím pošle

> se hned franco výběr hodin ka
pesních panských i dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboší, řetězy,ná
ramky, prsteny, vůbecveškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd. —

Dáclau
Srančák,

, hodinářský a slatnický súvod

v České Ořebové

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usmání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

ORP“ Výhodné podmínky platební dessvý©
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Prení český katolickýgzávodve zYídnifš

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

at d.

Vídeň, :
VIL o., Seiden
gasse čís. 3D.

Na ukásku sasilá
se vše franco.
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Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůet. duchovenstvu
svůj všudež osvědčený 8 mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. 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.KR
Oznámení.

Pokládám sobé za čest oznámiti velectčnému
dochovenstvu, že jsem na muohostrannou žádost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Hradoi Erálové

filiální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní.
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského
hotelu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídí pan

K. V. Skuherský tamtéž.
Poroučeje se do přízně velecténého ducho

venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi.

proti

ADM vw Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Prazeatd, odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena

levná, jakost výborná,

OO0000
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Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P, T. veledůstojn. duchovenstvu

Nejdůst. bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod./
Veškeré práce v obora stavby a obnovováví ol F

Obchod

/všech možných druhů. olejomalby a umě
/leckó reprodukce. Sochy všech velikostí,

A /křlže, Hmey,lištya různé umělevkévýrobky.
Veškeré druhy papíru,

psací, kreslicí a školoí potřeby, albu, kassety,
knížky modlitební,obrázkové a obcbodníatd. atd.

— DOPISNICE —
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Pravé, vyleželé buro.- U —

= VÍNO mmm
"z vlastních vime nabízí ku koupiO zasílávnádobáchodčtvrtdo

Add ků ba b4b4Obbbbbb 44444444% | jednohohektolitru,litrza80hal.
"vě ; JAN TUREK,

vičky KOSLElní;Toho
majitel vinohradů v Mlazicích u Mélnika.

doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

JAN —
EALIS

hodinář a zlatní

v Rychnověm. K. ý

přísežný znalec ]
c-Sk. okr. soudu

"Obrázkové
cenníky zašle.

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradei Král.
tarý solidní český závod, založenýr. 1809 a doporučený-u

| Ordinar.listemnejdůst.bisk. konsistořev Hradci Královéz roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svíčky oltářní z čistého vosku vče
lího i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejjemnější druh kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro potřebu domáci.
Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnějtí.

NW Zvláštní nabídkou na přání ochotněse poslouší. "jí

Závod poctěn dne 12.září r. 1902.návštěvou Jeho Excelence pana Karla
braběte Coudenbove, c. k. místodržitele v královatví Českém.

Talký VÝDŮT
zlatých a stříbr,
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 
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Robert Šamburek,
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880.
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Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprseuky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo:
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. Zakázky vyřizují se bez dobírky a tranco. — Platební podmínky json

6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

ORP*>Mnoho pochvalných dopisů k disposici. jj
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